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Umum Tüccarların ve üt eahhitl rin mesleki Organıdır 

KONOMiK 
H BERLER 

şer liralık 25,000 mO ı taz ve 20 
şer Türk li r alık 25.0UO adi his ~ e 

senedi ihraç suretile şirk~t serma 
ye .. inin 2.000.000 liradan 3.000.000 
Türk lirasına iblağı n ı ve böylece 
ihraç olunacak yeni' hisse s netle-

3 - 1939 hesap yılı için hiue
darlardan bay Nurettin Baban'ın 

teklifi !zerine 400 lira senevi üc
retle bay Servet Çar ı kçı şirket 
murakıplı(rına ıeçilmişlerdir. 

saatından bir ıaat evveline kadar vilAyet daimi enciimea 
reisliğine vermeleri ilin oluaur. 

• • • Zonguldak villyeti içinde Bartın • Safranbolu yo
lunda yapılacak 21881 lira lceşif bedelli şoıe esaıh tamiri 
işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 15.6.939 günü saat 11 de Zonguldak vilAyet 
daimi encümeninde yapılacaktır. ~"kiye ile lsvlçre 

'"asında yeni bir 
Ucaret anıa,ması 

Yapak satı,ıarı arttı 

. rinin tediyesine "FevkalUe ihti 
yat" hesııbından 550.000 ve "talik 
edilen sermaye faizleri" hesabın· 

da görülen 450.000 ki ceman ser
best bir milyon lira ihtiyatın tah
sisini kararlaştırır. 

Dıı piyasalardan vaki olan ye
ni talepler iizıı:rine Trakya yapak
lan63-64 kuruşa kadar yfikselwiı
tir Anadolu malları da ayr ıca a
ranmaktadır. Son iünlerde piya-
1&mua az mal gelmiştir. Bazı mın
takalarda şap hastalığı dolayısile 

yapaklann iyice deıenfekte edil
meden bu gibi malların piyasalara 
glJodcrilmesine müsaade edilıne

mektedir. Antalya yapaklanndan 
iki yiiz elli balyalık bir parti Sov
yetler İfİn kilosu 55 kuru,taa sa
tılmıştır. İç piyaealarda yerli fabri
kalanmu: için satışlar devam et
mektedir. Ceyhauda hararetli mua
meleler yapılmıştır. 

Bu suretle ihraç olunacak ve 
tamamen tediye edilm iş buluaacak 
olan hisse senetleri eski hissedar
lara iki eski mümtaz hisse senedi
ne mukabil bir yeni mümtaz hisse 
senedi ve iki adi hisse ıenedine 

mukabil bir yeni adi biıse senedi 
olmak üzere bila bedel verilecek
tir. 

4 - Meclisi idare azalannın şir
ketle muamelei ticııriyede bu
lunabilmeleri ve tirketin yaph
ğı muamelei ticııriye nevinden 
muamele yapabilmeleri için Tica
ret kanununun 323 ve 324 ~neli 

Eksiltme şartnamesi ve buna mftteferri diğer evrak 
Zonguldak nafıa müdürltiilnde ve daimi encimea kalemin

iz· de görtilebilir. Muvakkat teminat 1641 liradır. maddelerine göre lôzım a-elen 
niıı verilmesi reye konulmuf 
ittifakla kabul olunmuştur. ve Eksiltmiye girmek istiyenlerin ilıale gfinftnden 8 yapllacak 

'~"•Y• ihracatımız gUn-
~•n gUne arttıyor 

Ankara Borsası 

n>kiye ile İsviçre arasında ye
ticaret anlatması için yakın

~ taraf murahhasları arasında 
'reler baılıyacakhr. On se
•tt bu memleketle olan ti
l'cıııvaze11emiz iki milyon 828 
\ııll ithalata mukabil 664 
bralık ihracatla aleyhimizde 
~.. niıbet diter senelerde 
diyen tahavvül etmlt ve 

ll tıeçeo yıl bir milyon 631 
llt,lık ihracata mukabil bir 

12 bia liralık ithalat ya
ıuretile lehimiıe 600 bin 

bir fark elde edilmiıtir. 
~leketimizden lniçreye bil-
-~l.ıtday, arpa, iç fındık, yap
~Gıı, afyon, ü:ı.üm ve incir 

1 '-ı•ldedir. Türk Hıtünleri· 

~"'" meynlanmııa a-ü11den 
16tbet artmaktadır. 
~ıa Gdim ve iuclrlerimidn 
·ıı,nuıa aü:ı.güalötQ ve ka-

-·-
TUrk. Fransız Ticaret 
Anıa,ması Uzallldı 

Bu hisse ıeoetleri 1940 yılıo

dau itibaren kabili intifa olacak! ır. 

---
Şark Değlrmenlerl 

T.A.Ş. senelik alelade 

toplantısında 

verlllen kararlar 

Hıuedarlar heyeti umumiyeai 
28 nisan 1939 cuma günu saat 11 
de Şirketin Galatada, Ömer Abid 
hanının lci kat 8 No.da Hüseyin Er· 
knn'ın reiıliA-i altınd ı1 toplanmış ve 
atideki ka rarları ittihaz etmittir. 

1 - l938 senesi muamelatına 
alt meclisi idare ve ı:nurakıp ra· 
porları okunmuf ve kabul edil
miştir. 

1·6-939 
ÇEKLER 

Londn 5.93 
Nevyork 126.64 
Paritı 3.3550 

MilAoo 6.66 
Cenevre 28 5275 

Am&terdam 68. -
Bedi o 50.8075 
Bröknl 21.5625 
Ati na 1.0825 
Sof ya 1.56 
Madrit 14.o.35 
Varşova 23.9025 

Budapeştc 24.8425 

Bukreş 0.9050 
Bclgr d 2 S9'l5 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.54 

Moıkova 23.9025 

'tıı yiiksekli~l İıviçrellleri11 
rıauzı fula miktarda iıtih
ltııH olmaktadır. 

Türk - Franııx ticaret anlat· 
masunn dün müddeti bitmiştir. 
Anlaşmanın bir maddesine göre, 
tarafeynden biri bı.ı aalaşmanın 

tadıl voya feshini iki ay evvel ta
lep etmediti takdirde anlaşma hü
ktımleri baki kalaooktır. Bu iti
barla Fr&1111zlula olsa ticari mua
meleleri mevcut anla,ma hüküm· 
lerine göre devam edecektir. 2 - 1J38 senesi bilAnço ve ki

ru zarar hesaplarının tasdiki reye 
konmuş ve ittifakla kabul edilerek 
heyeti idare ibra olunmuştur. 

ESHAM ve TAHVILA T 

h•dea de memleketimize Kolonyanın Alkol 
makine, fecni allt ve 

• libbt ec:ı.a pamuk ipliti Derecesi 
llldu mHıucat idhal edU- Koloayacılar Ticaret odasında 

~ir, 
~ bir toplantı yapmışlardır. Toplan-

Sıvaa • Ernırum 1 

Ergani 
Sıvae-Er:ıurum 5 

19.61 
19.~0 

19.75 

~ anlatmadan ıonra mem• tı kolonyaların derecelerinin tayin 
•de bu memleket araıında- ve teıbiti için alınmHı liıım gelen 
tııün&11cbatın her iki tara• tedbirlerin görütülmeıi içindi. Ko- İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

\afine uyıun şekilde bir İn· lonyacılann bu yoldaki mütaleala· 
~•ıhar olacatı ümid edil- ra dinlenmit ve kullanılan alkol 

. ~. b dereceleri teı it edilmiftir. 
•nin mamal maddelerinin Odaca düşünülen tedbirleri ko-

~1'. d ı Zonguldak vilayeti jçinde Kozlu - Ereg- li limanı yolunda 

Zonguldak Valiliğinden : 

"•salana a tanınmı' o ma- lonyacılar da kabul etmişlerdir. 
lııemleketten yapacaQ'ımız Bundan böyle açık ve kapalı ola- yapılacak 54l 00 lira keşif bedelli te.sviyei türabiye işi ka-
? •rtmaaıoda batlı batına rak aatılacak kolonyaların ne a-i- palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
'
1 

olacak mahiyette iao de, bi şartları ihtiva etmc ıi ve ne ıu- Eksiltme 15.6.939 günü saat 11 de Zonguldak Vilayet 
\~ ltın artması daha ziyade retle kontrol edilebileceii taayyün Daimi Encümeninde yapıiecaktır. 
\d ttlmiz mevaddından fazla etmiştır. Oda bu hususta bir ra· Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 

• almakla mukayyet oldu· por baı.ır lıyarak vekalete ıönde· Z ld k N f """ d" l '" ~ - d 
-. th f "tb llt • ihra . .. 1 k ongu a a ıa mu ur ugun eve daimi encümen kale· ~a eyn ı ı v • recektir. Bundan boy e aatılaca 1 . . . 
~•ları bu imklnhırı tetkik kolonyaların bütün evıafı hakkao· ı minde g?rül~bıhr •. Muva~k~t temı?at. 4050 li~a~ır. 

dirler. da halk malumat aahibi olacak ve I Eksıltmıye gır~ek •.stıye~.lerın ıhalc gunun.d~n 8 gün 
\ ....__ • - beğendiği kolonyayı satın alacak- , evvel Zonguldak Vıllyetıne muracaat ederek Vı1ayet ma• 

f:ltk Ve Ceviz &tOkU tır. 1 kamından alınmış mÜteabbidJik ehliyet vesikasile ticaret O• 

bitti , - '\ dasındaa bu yıl içinde alınmış vesika ve ır.uvııkkat teminatla· 
1, 1 ~ •• d . 

11 

Ş. R KET il ' rile birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa-
tı ıon bartaıı ıçın e pı· 1 · d b' ı· k d "li d · A il · clt 1 fı dk 1 b atm en ır saat evve ıne a ar vı yet aımı ene men reır;-

''-ıştı~. ;,~ud:: ;;;~~o~ HAREKETLERi liğine vermeleri ilin olunur. 

'cltaa beı bin, Üoyeden 4640 J \ıı .__ -' 
~lldık toplanmıt ve ihraç 
•tıır. Kanadaya 10 bin, Ye
d, iki bin kilo iç fındık 
~~ittir. Piyasamızda ıtok 
111dık ve ceviz kalmamıt· 

* • • Zollguldak vilAyeti içinde Bartın • Amasra yolun· 

~------, 
~ltin Müteahhıtler 

~ ~~ N A KA S A 'Y 1 
IJ l!t ve takip ederler 

Aı_ÇÜtakü bu Gazele 
~en emin rehber idi 

TUrk KömUr Madenlerl da yapılacak 16723 lira keşif bedelli şose esash tamiri it 
Anonim Şirketi 1 kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

aarmeyaainl 2.000.000 liradan 

1 

Eksiltme 15.6.939 günü saat l l de Zonguldak vilayet 
3.000.000 llraya llJl•A etti. daimi encilmeninde yapılacaktır. 

Türk Kömilr Madenleri Anonim 1 Eksiltme şartnamesi Ya buna miitcferri diğer eyrak Zon· 
Şirketi reisi Münir Çatıl'ın riyaseti 

1 
guldak nafıa müdürlüğünde ve daimi encümen kaleminde 

altında 4 mayıs 1939 perşembe gil- görülebilir. Muvakkat teminat J 254 liradtr. 
on ıaat 11 de Galatada, Kara Mus- I Eksiltmiye girmek istiyenlerin ihale gününden 8 gün 
tafa. sokağında 14g numaralı H~- evvel Zonguldak vilayetine müracaat ederek Vilayet ma· 
vagımyan hıınında 4 cil katta Şır- - · 'k hl" · • 

l k t. "d k . d f k~l de kamından alınmış muteahhıdlı e ıyet ve11kadle lıcaret o· e ın ı are mer ezın e ev ıa n 
ıurett toplanarak mecmuu bir mi· dusından bu yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat teminat· 

ı iyon T6rk llraa& itibari kıymette 20 
1 
ıarile birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale 

ıün evvel Zonguldak viliy~tine milracaat ederek villyet 
makamından alınmış müteahhidlik ehliyet ve-ıikasile tica· 
ret oda~ından bu yıl içinde alınmış veaika ve muvakkat 
teminatlarilc bir!ikte teklif mektublarını yukarıdaki giinde 
ihale saatından bir saat evveline kadar Viliyet daimi en· 
cümen reisliğine vermeleri ilan olunur. 

• * * ZQnguldak villyeti itiade Eretli limanı • Devrek 
yolunda yapılacak 18841 lira keşif bedelli şose eaaah tami
ri işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıhlr. 

Eksiltme 1 ~.6.Q39 gtintl ıaat 11 de Zonguldak vliAyet 
daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mtiteferri diğer evrak 
Zonguldak nafıa Müdürlüğtlndc ve daimi encümen kalemin
de görülebilir. Muvakkat teminat 1398 liradır. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin ihale gftntinden 8 gün 
evvel Zonguldak vilayetine müracaat ederek Tillyet ma
kamından alınmış müteahhidlik ehliyet Tesikaıile ticaret 

odasından bu yıl içinde ahnm19 vesika ve mavakkat temi· 
natlarile birlikte teklif mektuplarını y11karıdaki glade ihale 
saatiaden bir saat evveline kadar Villyet daimi encOmea 
reisliğine vermeleri ilAn olunur. 

İzmir Belediyeainden : 

Doktor Mustafa Enver bey caddesile 1382 Hyılı ıokağı• 
Atatürk caddt'!ile cömhuriyet caddesi araaıaciaki kmmlarınıa 

beton döşeme olarak pptınlması ha~ mtthendislikteki ke~it ve 
şartnamesi mucibince kapalı udla ekılltmeye konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 10872 lira olup ihalesi L6.6.939 Cuma gftnl 
saat 17 dedir. 2490 saydı kanunun tarifatı dahi1inde hazırlan
mış teklif mektuplan ihale günü azami ıaat 16 ya kadar encü· 
mende riyaiete verilir. 

Muvakkat teminatı 816 lira 40 kuruştur. 

İzmir İncir ve Üzllm Tarım Satıı Kooperatifleri Birliğinden : 
Germencik, Erbeyli, Karapınar Te Um11rlu incir tarım 

ıatış kooperatifleri depolarına ilAveten birer harda incir de 
posunun inşası açık eksiltmeye konulmuıtur. Bu inıaatın 
ayrı ayrı muhammen keıif bedelleri ve muTakkat teminat 
miktarı ile eluiltme tarih ve ıaatleri aıaiıdaki cetvelde 
gösterilmiştir : 
Kooperatifin 
İsmi 

Muhammen 
keıif bedeli 

Muvakkat 
Teminat 

İhale 
Tarihi Saati 

1 Germencik 4 088.36 TL. 306.63 TL. 9.6.939 10. 

1 

Erbeyli 3.161.74 ,, 231.13 ,. 9.6.939 10.30 
Karapınar 3.161.74 " 2J7.13 ,, 9.6.939 11-
Umurlu 3.161.74 ,, 237.13 ,. 9.6.939 11.30 

1 

işbu muhammen kıymetler Yahidi fiat uaıı lzeriıadedir. 
Bu eksiltmede gerek her kooperatif için ayrı ayrı, gerekıe 
hepsine birden teklif kabul edilir. Eksiltme birinci Kordon· 
da iş handa birlik genel direkt6rliiğünde yapılacaktır. Fen
ni eTrakı glSrmek iıtiyenler birinci Kordonda giimrilk kar• 
şısındaki iıletme hanında birlik intaat iıleri mem•rlutuna 
müracaat edebilirler. 

1 Sivas Nafia Müdürlü!lünden; 

1 l - Eksiltmeyr konulan İ§ : SivaE·Erıincan yolunan 87+ 

1
340 - 94+ 770 kilometreleri arasında 6960 metre tulündeki 
mahalle me\CUt Blokaj ve kırma taıın fcrıi ve silindiraj itidir, 
hu işin keşif beddi 12430 lira 56 kuruştur. 

2 - Eksiltme 8.6 939 perıenbe ıAnl sut lS de Viliyd 
en ümeninde kapalı zaıt uıulii ile 71p1laeaktır. 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
~ ~----~ -------~-----------

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasala.r 

lnfaat, Tamirat, Nafia ı,ıeri, Malzeme Harita 

Gömencikte hurda incir depoıu inş. 

Erbeyli ., 
Karapınar 

Umurlu 

" " 
" " 
" " Sivas-Erzincan yolunun arasında yap. blo· 

kaj, kırma taşın fer~i ve silindiraj iti 
Tecer-Gürün yolunun aruında "Halep,, 

köprüsü inş. 
Sivas-Erzincan yolunun ara1ında blokaj 

ve kırma laf ihzaratı 
Erzincan·Sıv&1 yolunun ar&1ıoda menfez 

inı: 15 ad. 
Sıvaı·Samsun yolunun arasında blokaj ve 

kırma taş ferşi ve kum ihzar ve fertile 
sandık küşadı ve ı.ilındiraj işi 

Sıvaı-Erzincan yolunun arasında blokaj ve 
kırmataf ibzaratı: 2553 m. 

Dr. Mustafa Enver bey cad. Cumhuriyet 
cadde1i arasındaki k111mlaraoın beton 
döıeme olarak yap. 

Sivas· Erzincan yolunun arasında blokaj 
ve kırma taş ihzarab 

Kırıkkalede inşa edilecek bekçi ve erat 
kotutu (şart. 20 krş.) 

Aç. eks. 

,, 
,, 
,, 

4088 36 

3161 74 
3161 74 
3161 74 

Kapalı z. 12430 56 

Aç. ekı. 9583 46 

" 
5726 93 

5355 48 

,, 3822 -

" 
6356 86 

Kapalı z. 10872 -

Aç. ekı. 6243 36 

" 
3836 10 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari alat, Hastane Lvz· 

Pamuk, band, gaz bezi, okıijen, eter ve 
liıol (temd.) 

289 50 

Mensucat, ElblsD, Kundura, Çamatır v.s. 

Dat fotini: 500 çift:-brmanma fotini: 500 9750 -
çift (temd.) 

futbol fotini: 204 çift-bendbol fotini: 206 1988 80 
çift (temd.) 

Bokı ayakkab111: 169 çift (temd.) 549 25 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Harici ticaret istatistiği bast. : 11 aylık Kapalı z. 

Kereste, Tahta ve saire 

Çırah ç"m kerute: 24.228.400 m3 tlemd.) 

Nakliyat Bofaltma - YUkletme _ 

T ua: nakli: J 500 t. Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yafiları v.s. 

Petrol: 19 t. 
Maden yatı: 8 kalem (74 t.) 

Muteferrlk 

Sulama motara için malzeme 
Çimento: 2600 torba (temd.) 
Simili kriıtal cam: 157,698 m2 
Demir: 16010 k. 
Muhtelif profil demir: 279ııo k. 
Makkap tezgahı: 1 ad. 
Tranta şeridı: 6500 m. 
Zımpara taşı: 117 kalem 
Bezli zımpara kağıdı, cam kitıdı ve zım· 

para tozlan: Q kalem 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Koyun eti: 4 t. (temd.) 
Birinci ekmek: 1 t.-ikiaci ekmek: 6 t. 
Pirine: 1,5 t.-feker, 500 k. çay: 5 k. 

süt: 2 t.-yoturt: 1 ,5 t.-tuz: 200 k. 
sabun: 400 k. v.ı.: 23 kalem (temd.) 

Sadeyat: 3200 k. (temd.) 
Ekmeklik un: 280 t. 

Paz. 

" 

Pu. 

Aç. eks 
,, 
,, 
,, 
,, 

Paı. 

,, 

Aç. eks. 

Kapalı ı. 

m 3 42 -

25000 

4750 -
14300 -

2 60 -
2778 65 
1823 -
2561 75 
1500 -
503 75 

9130 -
5590 -

3200 -

306 63 

237 13 
237 13 
237 13 
932 30 

628 76 

426 52 

401 66 

288 68 

476 78 

815 40 

468 25 

İzmir İncir ve Üzüm" Tarım Satıı 
Kooperatifleri Birliği 

" ,, ,, 
" ,, 
,, ,, ,, 

Savas Nafıa Müd. 

,, ,, 

" " 
,, 

" 
,, " 

" " 
İzmir Belediyeıi 

Siva• Nafıa Miid. 

9-6-39 10 -

9-6-39 10 30 
9 6-39 11 -
9-6-39 il 30 
86-39 15 -

8-6-39 15 -

8-6-39 15 -

8-6-39 15 -

8-6-39 15 -

8-6-39 15 -

16-6-39 17 -

8-6-39 15 -

287 71 A5k. Fabrikıılar U. Müd. SAK. Ank. 19-6-39 14 30 

22 - izmir Belediye1i 9-6·3~ 16 -

731 25 Tophane Lv.z. SAK. 19-6-39 14 -

149 16 ,, ,, 20-6-39 14 -

41 19 
" 

,, 19-6-39 15 -

695 - Batvek. İstatİllik Gen. Direk. Ank. 30-6-39 11 -

78 32 inhisarlar Çamaltı Tuzlası Möd. 

1875 - Diyarbakır lohiArlar Batmild. 

.156 25 Ask. Fabr. U. MQd. SAK. Ank. 
1072 50 ,, 

" 

.Sıva1 Ziraat Mftd. 
213 50 izmir Belediyesi 
208 40 D. D. Y. Sirkeci 
136 73 lıt. Elektrik İşleri U. Mild. 
192 13 

" ,, 
112 50 

" ,, 
37 78 İıt. Jandr. SAK. 

684 75 Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
419 25 ,, ,, 

Gireıon Memleket Haat. 
53 25 ~ ,, 

156 24 ,, 
" 

240 - Gireson Aık. SAK. 
1945 - Mardin Aık. SAK. 

5-6-39 14 -

12-6-39 10 -

17-6-39 11 -
19-6-39 14 -

22-5-39 itib, 1 ay 
9-6-39 16 -

16-6-39 il -
19-6-39 15 -
27-6-39 15 -
28-6-39 15 -
19-6-39 15 -
10-6-39 15 -
22-6-39 14 -

6-6-39 15 -
6-fJ..j9 15 -
6-6-39 15 -

3-6-39 IO -
28-6-39 IO -

Sıtır veya keçi eti: 72 t. 
Koyun eti: 180 t. " 

- - 1188-1410 - ,, 
" 

28-6-39 11 -

Sıtır veya keçi eti: 320 t. 
Sıtır eti: 150 t. 
Ecnebi kesme ve lniıtal teker: 5000 t. 

(tashih) 
Limon: 60000 ad. 

(B MUzayedeler 

Mef8 odunu: 3359 kental (temd.) 
Çam elektrik dircti: 250 ad. (~I m. 

033 D. 3) 
Kaaımpaıada un fabrikaaı, alat ve edevah 

Ye iki deposu 
Buik marka otomobil, un: 4 çuval ve 

muhtelif eşya: 86 kalem 
Muhtelif ev efyası: 45 parça 

Demlr çubuk: 65610 k. ve pirinç çember 

,, 81000 - 5300 -
,, 112000 - 6850 -

• 1800 -

Aç. ekı. 2400 - 180 -

Aç. art. m 3 4 90 

Aç. art. 

n 

,, 

Ank. Lvz. SAK. 
,, 

" Dörtyol Aık. SAK. 
Türkiye Şeker Fabr. A. Ş, 

Ank. Lvz. SAK. 

Kırldarelı Orman Bölge Şefllli 
Oamaniye ,, ,, ,, 

19-6-39 15 -
20-8-39 15 -
20-6-39 15 -
6·6-39 15 -

16-6-39 10 -

6-6-49 15 -
12-6-39 15 -

Ttlrkiye 1, Bankaaı A. Ş. 1-6-39 dan itib. 5 hafta 

İst. Deflerdarlıtı 

İıt. 5 inci İcra Beyoğlu İstiklal 
cad. Tomtom ıok. No. 381 

l.t. A•liye 2 inci Ticaret Mubake· 
me1i Stltlüce Karaataç cad. No. 

12-6·39 14 -

6,9-6-39 9 -

3-6-39 11 -
118 

8 - Eksiltmeğe girebilmek i9io taliplerin 932 ~ira ~ 
ruş muvakkat temi at vrrmelPri ve bu i~i yapııbıtr.ce 
dair VılayPt makamından almış oldukları ehliyet vesik••1 

l 

eylcmclf'ri ve talipler teklif mektuplarını ihaleden bir .ı• t 

vel Vila)et encümenine vermiş olmaları lizınıdır. 
4 - İ tekliler bu işe ait kc~ifname ve iliııği sair e 

her gfin Naha müdtJrltığünde gerebilirler. 

oı~ ~ 
* • • Eksiltmeye konulan iş : Sivas· Tecer-Gürün 1 

67 + 846 mci kilı>metresinde Betona.rma olarak .1'~ • 
halep köprüsü inşaatıdır. Bu i§İn keşif bedeli 9583 lir' 
ruştur. 

Eksiltme 8.6.939 perşembe günü saat 
encümeninde açık eksiltme suretile yapılacaktır. ~ 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 628 lira 7~ 
ınuvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilccekierıJJ• 
vilayet makamından almış oldukları ehliyet v~ıikaeil• 
odası sicil kayıtlarını göstermeleri IAzımdır. 

Talipler bu işe aid krşifname ve ilitiAi 
giln naha miidörlüğünde görebilirler. 

• * * Eksiltmeye konulan işi SH·as Erzincan yolunun ıo~-t' 
103+885 kilometroları arasında 1478 metro tu]uod~1 

muktazı blokaj ve kırma taş ihzaratıdır. Bu İ§İn keşif 
5726 lira 93 knru§tur. fil 

Eksiltme 8 6 939 perşembe günü saat 15 de açık e~ 
suretiJe vilayet encumcninde yapılacaktır. ~ 

Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin 429 lira sı. e 
muvakkat teminat vermeleri ve hu i§İ başarabilecekierıtl 1 
vilayet mnkammdaa almı§ oldukları ehliyet vesikaS1111 

\ 

eylt>rnelni lfiıımdır. 

l ::tekliler bıı işe aid kf'şifname ve ilişiği diğer evr•~' 
gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

• • • Eksilımrye koı ulrn iş Sivas Eıziııcso 1, 
97 + 117 103 + 803 kilometroları arasında betooar~ 
ınk yapılacak 15 menfez inşaatıdır. Bu işın keşif bedelı 
lira 48 kuruştur. 

Eksiltme 8.6.939 perıembi gücü Hat 15 de vilAY'' 
meninde açık eksiltme usulıle yapılacaktır. 

Jı:ksihmeye gir~bilmek i~in taliplerin 461 lira ~ 
muvakkat teminat vermeleri ve bıı iof yapabilecekle~-' 
vilayet makamından almış oldukları ehliyet vrsikasını 1 

lemeleri lazımdır. 
Bu işe ait keşifname ve ilişiği diğer evrakı hı-r 140 

müdürlüğünde görebilirler. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastaıı' 

İzmir Belediyesinden : 

939 yılıııa ait fıkara doğumları için pamuk baıd. 
oksijen elerliz'!)l alınması iei başkitiplikteki oartnaro"1

L._.,0 .,._, 

9.6.939 cuma günü "aal 16 ya kadar uzatıloıııdır. Mil 
bedeli 289 lira 50 kuruşiur. İştirak edecekler 22 lirıh~ 
nat makbuıiyle encümene gelirler. 

Mensucat-Elbise.:_~dura-Çamatır v~ ' 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyo110 
500 çift dağ fotini ve 500 çift tırmanma fotioİ -1 

bit nam ve. hesabına 19.6.939 pazartesi günü •••! 
Tophane?e Ista.nbul levazım amirli~i ~atınalma l{o ,li 
açık eksıltme ıle alınacaktır. Hepsının tahmin bed ~ 
lira ilk teminatı 731 hra 25 kuruştur. NümuneJeri 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• • • 204 çift futbol ve 206 çift hendbol fotil•İ -
bit nam ve hesab!na 20 haziran 939 salı günü ı••t 
Tophanede Lvz. Amirliği Satınalma Komisyonda•~ 
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1988 lira 80 kutllf 
mioatı 149 lira 16 kuruıtur. Nümuneleri Komiıyo~ 
lebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber b•tli 
Komisyona gelmeleri. 

* t * 169 çift boks ayakkabısı müteahhit nanı fi 
bına !9 haziran 939 pazartesi günü saat 15 de 1° il' 
Lvz. Amirliği Satınalma Komisyonda açık &kıiltot' 
nacakbr. Tahmin bedeli 549 lira 25 kuruıtur. il~ 
4 lira 191 kuruıtur. Nümuneai Komiıyonda ıörttJ8t• 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Le 

Bsşvekllet İstatistik Genel Direktörlötü Eksiltme 911 

Komisyonundan : 

K11pah zarf u uliy1e ekıiltmeıi yapı]acak olan oı•f' 
ayından itibaren 11 ayhk harici ticaret ietatistiğidir. ., · 

Bu eserlerin baskı adedi 939 kinunuenel ayı il•:,, 
tzere 250 300 dür. Yalnız kAnuouevel aylığı 400 -
caktır. )it' 

Her bastırılacak olan ciltlerin tahmin olunan forfll 
18 ki comarı 11 aylığın formu y~ktlnu 343 olıeaktJJ'· 
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~ 
\e~ 16 eaytalık beher formadı için tahmin olunan tabı bedeli 
,..-.~! lira olup 11 ayhk mecmuanın tutarı olan 9261 lira üze. 

1; 11nden % 7,5 muvakkat t~oıinat olarak 695 liralık makbuz 
' 'eya banka mektubu veya tahvil verilmesi lazımdır. 
e~~ Bu kitaplar Ankarada bastırılacaktır Ekı:ıiltme haziran 

1~39 ayının ~O uncu cuma günü saat i 1 de umum müdürhlk 
1lla ıuda toplarıaca.k olan koınısyonda açılacaktır. Eksiltmenin 

ıa~l~ıl&ıasından bir ~aat evvel ıuflımn komisyon re.bliğine ve
ıls~türne i lazımdır. Bu baptaki oartname komisyon katipliğinden 

~lenebilir. 

d~ 
~este, tahta ve saire 

~· M inhisarlar Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden : 

ıı~ 1 - Evvelce 26.5 939 dn ihale edileceği ilan edilmiş olup 
J ~hea metre mikibınm muhammen bedeli 42 lira muvakkat 

ı ~ trıioatı 76 lira 32 kuruı olan muhtelif ebatta 24.228.400 
~tre mikAbı çıralı çaın knestesi ibalf.ı;j talibi çıkmadığından 
O gün uzatılmıttır. 

-t' 2 - İhale S.6. 939 pazartesi saat 14 de yapılacaktır. Ta
. rl 1Plerin mezkur gün ve saatte teminat akçelerile Müdürlüğü
~~ıe müracaatları. 

:ıl·~ 
~kliyat-Boşaltma-Yükletme 

t~ e' Devlet Demiryollan İşletme u. Müddrlütdoden: 

1~' 1 - Ambar dahilinde ıupalana hazırlamak ve vapur dabiliaae 
Çlc ıupalana yapmak veya hab veyahud istif yapmak bu ameli-

1 l~'dt rıhtım veya silo iskelesine veya vapur güvertesine vermek ve 
~'kınak da dahildır ve mütekabıleo. Maden kömürü ve emsali 

j 
~la!e cevher Krom 46407 Beher tonu ku. 10 15 Boher tonu ku. 23 

!O~ 2 - Supalandan açık vagona tahmil ve mütekabilen de vagon· 
~ . •upnlana ve idare vincile vagondan denize vermek veya müte· 

C bılcn denizden almak. Maden kömürü kıom ve emaali dökme 
ithtr ton Maden kömürü ve emıali dökme cevher Krom 2ölM9 

_;ı~btr tonu ku. 4,5 Kok kömürü briket to11 4992 Beher tonu ku. 9 
dl! btr toou ku. 9 
~ a - Vinc i4tirakl olmaluu:ın rıhtım veya ailo iskeleaine ve1• 

~ ''rteden alarak vagona tahmil etmek uya mütekabilea. Maden 
~ Grü krom ve emaali dökme cnher toa Made11 kömilrü ve em• 
,, dökme cevher Krom 4499J Beher tonu ku. 17 Kok kömürö 

•' ~tt ton 6526 Beher tona ku. ıı Muhtelif malzeme etya ve emtia 
11776 Beher tonu ku. 14 

, 4 - Supalandan alınıp açık araaiye nakli ve iatif etmek ve 
11ltkabilen. Maden kömürü krom ve emeali dökme cevher ton 
dtrı kömürü -ye emaali dökme ceyher Krom 12325 Beher tonu 
zı Beher tonu ku. 23 Muhtelif malzeme eşya ve emtia ton 975 

~' b,, tonu ku. 18 
5 - Silo iıkeleıiııe yanaşmıı vapur güvertesinden uya ıilo 

ltaindea nakil ve yerleıtirmek. Beher tonu ku. 5 Beber tonu 
'9 Beher tona ku. iti 

6 - Vin9 iıtıralr.i olmakıızıa vaıondH tahliye ve açık araıi
lbaiaaalara nakil ve iıtif ve mütekabHen. Maden kömürü krom 
.t~ıali dökme cevher ton :ı.1140 Beher toırn ku. 8 Kok kömtlrii 
tt ton 2103 lieber tonu luı. 24 Muhtelif malzeme etya ve em• 
ton 8904 Beher tonu ku. 2J 

iL 7 - Vaıondan idare vınçile açık araziye tahliye, iıtif ve .mü· 
"'bilen. lieher tonu ku. 7 Beher tonu ku. 5 Muhtelif mal1.eme 
>, •e emtia ton 475 :Beher ton• lı.11. 14 

1 
8 - Vinçılz mcrakibi bahriyeden küfelerle nya arkalık ile 

ti ile çıkarılarak vaiona tahmil, açık araziye maııua, maaaza-
- ' llakil ve iıtif etmek ve müteluı.bil"o· i\laden kömüru kruw ve 

1'k,_~lı dökme cevher to• Maden kömilrü ve emaali döiune cevher 
~" ~69 Beher tonu ku. 20 Kok kömürü bri.Lr.et ton 195 Beher to· 
1 ~il. 24 Muhtelif malıeme Ofya ve emticl tou "'-77 lleber tonu 

* * • Tahmin edilen bedeli 14.300 lira ol n 8 kaleni ve 
cemnn 74 ton muhtelif maden yağlsrı . Askeri Fabrikalar 
U. Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 19.6.939 
pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan 1072 lira 50 kuruş ve 2490 sayıh ka
nunan 2 ve & maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu iıle alakadar Ukcardan oldukforına dair Ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte Komi~yona müra
caatları. 

Müteferrik 

Sivas Zıraat Mödür iiğilrıdPn : 

Kabak yazısındakı l· şçir sahaı:;ıı ı ... ulamak iizre yeniden 
tc ~i t'dilecek. motor \C tnıihatına gerı·k! i malzeme 22.5.939 
tanhinden iıiLarin bir av içinde pazarlığ• bırakılmıştır. Fazla 
malumat almak isteyen taliplt!rin Ziraat daire::;ine müracaatları. 

İzmir Beledi yesin den : 

Belediye fen heyeti deposuna te lim edilmek şartile 2600 
torba çimento !atın alınması işi başkutiplikteki ~artnamesi 
vrçhile 9.6.939 cuma günü saat 16 ya uzat :lmışt:r. 

Muhammen bedeli 2860 Jirad r. iştirak edecekler 213 lira 
50 kuruşluk teminat makbuzi)lt: encümene gelirler. 

Devlet Demiryollari işletme U. İdaresinden : 
• 

4 muhte)if eb'atta olmak üzere 157.698 m. 2 simili kris-
tal cam açık eksiltme usulile mübayaa edilecektir. Muham· 
ınen bedeli 2778,65 liradır. Muvakkat teminat 208,40 lira
dır. 

Eksiltme 16.6.939 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9 
işletme binasında yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesika 
ve teminatlarile ayni gün komisyona müracaatları lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdilrliiğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilw bedeii 9130 lira olan 117 kalem mulılc· 
lif zımpara taşı A~keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satırıalma komisyonunca 10.6.939 pazartesi günü saat 15 le 

pazarlıkla ıha.le edil <:ektir. Şartname para::;ız olarak 1rnmbyon
dan vcıilir. laliplerin n:urnkknt trmiııat olan 68r1· lirn 75 ku· 
ruş ve 2490 ı.;ayılı karıuaun 2 ve 3 maddt•lerindeVi vesaikle ko· 
mis) oncu olmadıklanna ve bu iolc ahıkadar tüccardan olduk
larına dair Tıcaret Odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
mi:·.yorıa müracaatları. 

• • * Tı hmin edilrn bedeli 5590 lira olan 9 knJem hez ı i 
zımparn kAğıdı csm kn~ıdı ve zımpJra t ,zları . Askeıt Jl'nbrika· 
ltn Umum Müdiırlüğü Merkez Satınalma Kornisyomıııca 22.6.939 
prr~embe günü saat 14 te paznrhkla ihale edilecektir. Şartna

me parasız olarak konıLyondan vtrilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat oJaıı 419 liıa 25 kuruş ve 2490 numurnlı kanun~rı 2 
ve 3 maddelerinddd vtsaikle komievoncu olmadıklarına ve bu , 
işle alakadar tü• cardan olduklarına dnir Ticaret Uda ı vesika· 
siyle mezkur gün ve saatte kon isyana müracaatlurı. 

6500 m. 
ilinlarına. 

lra;o\a teridi alanacaUır. Bak : lat. Jandr. SAK. 

••• ~of' ıs 
1 ~ 8 - Vaaondan olukla tahliye. Maden kömürü krom ve emaali 

~
ltıc cevher ton Maden kömürü ve emsali dökme ccavher Kroı.o 
11 Beher tonu ku. 5 Beher lonu ku. 7 Beher tonu ku. 9 

1 

Demir ve malı:kap tezgahı elıoacakhr. Bak : lıt. Elektrik işleri 
U. Müd. ilaolarına. 

IO - Saatle müteahhiddcn alınacak amele. Maden liömilrü 
~~ Ve emaalı dökme cevher ton Maden kömürü ve emaali dökme 

tr Krom 268 Behor tonu ku. US 
O J 1 l - Yevmiye ile alınacak amele. Maden kömürü krom ve 
1 ,''li dökme cevher ton Maden kömürü vo em1alı dökme cevher 
e 11ltı 18 Beher toou ku. 120 
jl ~ 25595 lira 9 kurut muhammen bedeli bulunaa Derince limanı 

il ve tabliye iti kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuıtur. Ek
' 22.6.939 tarihine raalıyan perıembe eünü ıaat 11 d• Haydar· 

\ ı•r binası dahilinde birinci itlelme komiıyonu tarahoden ya• 
•ktır. TalibJerin 1919 lira 63 kurulJ muvakkat teminatla ayni 

1 
••at 10 a kadar komiıyon kalemine teklıf mektublaracıı verme-
1•~ımdır. Bu ite aid ı.utname Haydarpaıa Lıman Başmüfettişli
~ıı ve Anksra ve İzmir fıletme müdürlüklerinden parauz. olarak 
bilir. 

kat, Benzin, Makina yağları v. s. 

~•keri Fabrikalar Umum MüdtUtiğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

1 'r1tbmin edilen bedeli 4750 lira olan 19 ton petrol As· 
(.' abrikalar U. Müdülüğü Merkez Satınalma Komisyo· 

• . . l 
75 adet üzüm çuvalı ahnııcaktır. Bak: lnhiı. U. Mild ilaolanoa. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Gireson Memleket Hastanesinden : 
1 

20 giin müddetle eksiltmeye ç1karılan 939 yılına ait 
hastanenin ilişik listede gösterilen 23 kal~m iaşesine ta- \ 
lip zuhur etmediğinden 15 gün daha uzatılmıştır. 6.6.939 
tarihine tesadüf eden salı günü isteldisine verileceğinden 1 

istekliler 156 lira 24 kuruş muvakkat teminatla birlikte ve 
gösterilen günde Daimi Encümene gelmeleri ilan olunur. 

Erzakın Cinsi Miktarı Er~akın Cinsi Miktarı 

Pirinç Tosya 1300 Bulgur 150 
Kesme şeker 500 Zeytin yağı 50 
Çay 5 Zeytin 100 
Süt 2000 Kuru fasulya 150 
Yoğurt 1500 Patates 1000 
Tuz 200 Soğan 750 
Kuru üzüm 100 Salça 80 
Buğday unu 60 Pirinç unu 40 
Makarna 200 Nişasta 26 
Kuru bamya 10 Nohut 150 
Sabun 400 Mercimek 150 
Sade yağı 400 23 kalem 

1~' 17.6.939 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale 
D ~tektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. 

l>lerin muvakkat teminat 356 lira 25 kuruş ve 2490 nu
'lt kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyon

rı \1~1tn.adiklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına , l' imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktöril : lımail Girit 
\. ıcaret odası veaikasiyle mezkur glin ve saatte Komia-
" Baııldıtı yer : Merkez Buımevi, Galata 
ltlüracaatları · 1 'tıiili!iiiiliiiiiiliiiiiiiliiilii!i!iiiliii!aM!!!iiiiiilıi!iiiiiiii!iijiiiiiiJiliiliiiiiiiiiliiiji!i!!ıi 

1 

2 Haziran 1939 

1 - Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk 
üzüm çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli 3' .5ô0 muyakkat teminat pa· 
rası (2362.50) liradır. 

III - Eksiltme 19.Vl.939 pazartesi günü saat 12,30 
da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
qıisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım· Şubesi vezneıile 
İzmir ve Ankara Başmtidürlüklerinden ( 157) kuruı mukabl· 
linde ahnabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin mühlirlü teklif mektup
larını % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. (3838) 1-4 

• •• 
1 - Şartnamesi. mucibince 32000 kilo toz paket ko· 

lası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
ıl - Beher yüz kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 

lira hesabile 5644, 80 muvakkat teminatı 423,36 liradır. 
111 - Eksiltme 15.Vl.939 perşembe günli saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

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

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni veıaikle % 
7,5 güvenme parası malcbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarm ihale saatinden bir saat 
evveline kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (3619) 2-4 

İstanul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin bed. lık teminatı 
Miktarı ve clasi Lira kı. Lira kı. 

Alta bin beş yüz metre traata ıeridl 503 75 37 78 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda 
yazılı (6500) mehe traola feridi 19 haziran 939 pazarteıi günil uat 
15 de açık eksiltme ile istanbul Gedikpaşa Jandarma Satınalma 
Komiıyonumuzca satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve numune her gÜD adı geçen Komlıyonda g3-
rtllebilir, veya şaıtname bedeblz aldırılabilir. 

3 - isteklilerin 2490 ıayılı kanuna g6re ibruı lbım ••ılka 
ve ilk temiaat mekhlp veya makbuzlarile Komiıyona srelmeleri. 

(3878) ,__. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Vmum Müdürlüğünden : 

Aıatıdaki itler açık ekıiltm~ye konmuıtur. 
1 - Muhtelif eb'atta 160l0 kilo demir muhammen bedel 182l 

lira muvakkat teminat 136,73 ytb otuz altı Ura yetmit Gç kuruı 
ekıiltme 19.6.939 pezarteıi gGnii 11at 15 de. 

2 - 27900 kilo muhtelif profil demir C. 1. F. İstanbul teslim 
'artile muhammen bedel 2561,75 iki bin bet ytız altmış bir lira 
yetmi' beş kuruş mtıvalıkat teminat 192, ıa yüz dolnan iki Ura • 
on üç kuruş ekısiltmcai 27.6.939 ıalı güntl ıaat 15 de. 

3 - Bir adet makkap tezgihı C. 1. F. lıtanbul tealim fartile 
muhammen bedel 1500 bin beı yüz lira muvakkat teminat 112,5 
yüz oo iki buçuk lira ekıiltme 28.6.939 çarıamba gün6 ıaat 15 de. 

4 - Yakardaki itlere ait ıartnameler idarenin Levazım Mi· 
dürlüğünden para11z tedarik edilebilir. 

5 - Ekı iltmeler Metro ban blnHının be,inci katında yukarı• 
da yazılı gün ve ııaatlerde toplanacak olan arttırma eluiltme Ko
misyonunda yapılacak.tir. 

6 ~ İıteklılerin kanuni veaikaları ve muvakkat teminatları 
ile ilin edi:en gün ve aaatte Komi17onda hasır bulunmaları. 

• (3882) 

Karaataç mfie11e1eleri Souk h•va depolanna bir aene zar
fında konulacak tahminen 40.000 teneke peynir, yoturt •• krema 
tcnekclcrir.ia leabedenlerille ıalamura konularak lehimlenme ip 
270 lirft bedelle açık ekılltmeye konulmuttur. Şartnameai Lenzım 
Mtıdiirlilğünde glJrGlebilir. fıtekliler 2490 1&ydı kanonun 7aııb ... 
aika ve 20 lira 25 kuru,tuk ilk teminat makbuz veya mektublle 
birlıkte 15.6.939 perıembe ıtlnl ıaat 14.30 da Daimi EacGmende 
buluamahdırlar. (8743) 

1 
inşaat Sahiplerine Müjde: 1 

Tepeba,ındakl O A R D EN B A R Yıkıhyor 

Yıkılan Gardenbardan çıkan nadide keresteler, 2ı 

1 
Radiyator.lu Kalörifer, Duvar tezyinatı, oluklu saç ve 

saire ucuz satılmaktadır. Yıkım yerine mfiracaat. 
Telefoa : '2174 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudicaüon et du 

Cahier des Charges 
Jours Heures 

d'adjudicat. estimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 
Constructlons - R6parations -Trav. Publlca-Mat6rle1 da Con•tractlon-Cartographle 

Coaltr. d~pôts de figııes A G:rmeocik · Publiquc 

,, ,, ,, ,, ,, Erbeyli ,, 
,, ,, ,, ,, ,, Karapınar ,, 
,. ,, ,, ,, ,, Umurlu ,, 

Trav. cylindr.ıgc, co:ıcnssage de pierre et Pli cach. 
bloc&ge ı roule Sivas-Erzincan: 6950 m. 

Conltr. pont "Halep,, slroute Tecer·Gürün Publique 
Fourniture de picrre de taille et concas· n 

sage de pierrea ı route Erzincan-Si-
vu: 1478 m. 

Conıtr. de 15 dalots ı'route Sivas-Erzincan 
Trav. blocage ete. ,, 

" Pavage ıı/route Sivu-Samıun 
Fourriture de pierres et trav. blocage 

s/route Sivas-Erzincan: 2353 m. 
Conıtr. en beton armee • route 

Atatürk-Cumhuriyet 
Conıtr. dortoirs pr. gardicoı et solclats 

i Kırıkkale (cah. eh. 20 P.) 

" 
" 
" 
" 
" 

Pli cach. 

Publique 

4088 35 

3161 74 
3161 74 
3161 74 

12430 56 

938~ 46 
5726 93 

5355 48 
6243 36 
3822 -
6356 86 

10872 -

3S36 10 

306 63 L:nion Cooperatif Vente Agricole 
Raiıiı s et Figues a İzmir 

237 13 
237 13 
237 13 
932 30 

628 76 
429 5Z 

401 66 
468 25 
~86 65 
476 76 

815 40 

n ,, 

n ,, 

" ., 
Dir. Trnv. Pub. Sivas 

" " 
" . 

" " 
" " 
" " 

" 
Municipal te İzmir 

9 6-39 IO -

9-6-39 10 30 
9-6-39 11 -
9-6-39 11 30 
8-6-39 15 -

8-6-39 15 -
8-6-39 15 -

8-6·39 15 -
8 6-39 15 
8-6-39 15 -
8-6 39 15 -

16·6-39 17 -

287 71 Com. Acb. Dir. GcD. Fabr. Mil. Ank. 19-6·39 14 30 

Produlte Chlmlques et Pharmaceutlquaa•lnetrum nta Sanltalres-Fournlture pour HopllauJI ---- ------- --- --~·------
Cotoo, ban de, ıaze, oxigeoe, ether et lisol (aj) 289 50 22 Municip. İzmir 9-6-39 10 -
Hablllement - Chı.ussuras - Tlssus - Culrs 

Boltioe• pr. montagne: 500 pnires·id. pr. 
grimper: 500 paires (aj.) 

Bottines pr. foot·holl: 204 pairu • id. p{ 
heodbol: 206 paires (aj.) 

Cbaussure pr. boxe: 169 pairu (aj.) 

Travaux d'lmprlmerle - Papetarie 

lmpreasion stati•tique commerce exterieur Pli cu'ı· 
de 11 moiı 

Transport - chargemant • d6chargement ---=-----· ------_..;:: - -~ 

9750 -

1988 80 

549 25 

Tranıport de sel: IGOO t. Publique 25000 

Bola de Constructlon, Planches, Poteaux ete. 

Bois resioeux: 24,228,400 m3 (aj } le m3 42 

Combuatlble C•rburant - Hullea 

P'trole: 19 t. 
Huile mln•rale: 8 lots (74 t.) 

Dlvera 

Materiel pr. moleur et arroııeuse 
• Ciment: 2600 ıacs (aj.) 

Vitre en cristal: 157,698 m2 
Fer: 16010 k. 
DiY. fer profil. 27900 k. 
F orreu1e: 1 p. 
Ruban tranta: 6500 m. 

Gre a gre 
,, 

Gre it gre 

Publique 

n 

n 

" 
" Pıerre i aiiuİser: 117 lot• Gre a gre 

Papier emeri, id. pr. vitr6 et poudre d'emeri ,, 

Provl•lona 

Vi.ade de mouton: 4 t. (aj.) 
Pain llre qualite: 1 t.·id. 2eme qualite: 6 t. 
Provi•ion: 23 lots 
Beurre: 3200 k (aj) 
Far ine pr. pain: 280 t. 
Viande de boeuf ou de chevre: 72 t. 

" " 
nıouton: 180 t. 

" ,, boeuf ou de cUvre: 320 t. 
" ,, ,, : 150 t. 

Sucre etranier carre et cristallise: 5000 t. 
{rectifıe) 

Citron: 60000 p. 

Publique 

Pli cacb. 

" 
" 
" ,, 

Publique 

B) Adjudications a la surenchere 

4750 -
14300 -

2860 -
2778 65 
1823 -
2561 75 
1500 -
503 73 

9130 -
5590 -

3200 -

81000 -
112000 -

2~00 -

Bois de ebene: 3359 quintaux (aj.) 
Poteaux electr. eo boiı de sapin: 250 p. 

(51 m, 033 03) 
Publique le m3 4 90 

Un moulin, machines et acceu. et 2 de
p6tı a Kuımpaşa 

Automobile marque Buic-farioe: 4 t.·uc. 
et divers objetı: 86 lotı 

Dlff meubles de maiıoo: 45 p. 

Barres en fer: 65610 k.-cerceaux en lalton 

Publique 

" 

" 

731 2j Com. Ach lnt. Tophane 19-6-39 14 -

149 16 
" " 20-6-39 14 -

41 19 
" " 19-6-39 15 -

695 - Dir. Gen. Statiıtiqtte Ank. ~tı-6-39 11 -

1875 - Dir. Pr. Monop. Diyarbakır 12-6·39 ıo -

76 32 Dir. Saline Camaltı 5-6·39 14 -

356 25 Com. Ach. Dir. Gen Fab. Milit. Ank. 17~39 11 -
1072 50 " ,, 19-6-30 14 -

213 50 
208 40 
136 73 
192 t3 
ı ıı 50 
37 78 

684 75 
419 25 

53 23 
156 24 
240 -

1945 -
1888-1410 

5300 -
6850 -
1800 -

Dir. Agricole Sivas ı mois a partir du 22-5 39 
Municip. İzmir 9 6-39 
9eme Expl. Ch. fer Etat Sirkeci 16-6-39 

16 -
il 

Dir. Gen. Electriclte ist. 19-6-39 15 - • 
15 -
15 -
15 -
15 -
14 -

" " 27-6-39 

" " Com. Ach. Gende r. Gcdikpaşa 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil . Ank. 

• . ,, 

Hôpital Reg. Giruon 

" " ,, " 
Com. Ach Mıl. Gireson 

" Mardin 
,, 

" ,, lot Ankara 

" " ,, Mil. Dörtyol 
S.A.T. des Fabr. de Sucre 

28-6-39 
19-6-39 
10-6-39 
22-6-39 

6-6·39 15 -
6-6-39 
6-6-39 
a-6-39 10 -

28-6-39 10 -
28-6-39 '1 -
19-6-39 15 -
20-6-39 15 -
2~39 15 -

6-6·39 15 -

180 - Oom. Ach. lntend. Ank. 16-6·39 ıo -

Pıepo•c Forets Kırklareli 
,, ,, Osmaniye 

S.A.T. iş Baokuı 

Dir. Bienı Nat. lıt. 

. 

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

5 ıemaiaes i partir da 
J-6-39 

12-6-39 14 -

5~me Bur. Executif İst. Beyo~lu 6,9-fi·39 IO -
İstiklal cad. Tomton sok. No 381 

2eme Trib. Fondameotal de com· 3-6-19 11 -
merce Sütlüce Karaağaç cad. N. 118 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumarleai 3.6.9.19 

OsmanNk ıu isalui proj~si tanalml (Osmancık Beled.) No 1B'8 
Maden k<Smüril tahmil ve hhliyui (D. O. Y.) No 1062 
• Çam atacı (içel Orman Mild.) No 1063 
Parke tıışı (Erzurum Vıl.) No H'63 I 
Sahil ııhbiye mrk. vesaiti nakliyesi (Samıuo S.ahiJ Sıh. Mrlr.) 111° 
mv 

M e .mento des 

Samedi 3.6.939 

Drusement projet adduction eau potablf! (Munic\p. O•maacık) 
No 10j8 

Citarg •. ment et dechargement hoaille (Ch. de fer Etat) No ıoe2 
• Bois de aapin (Dir. F orets içel) No 1063 
Pıerrca paves (Vil. Erzurum) No 1063 
Moyeoı de transport (Dir Office Sanit Samsun) No 1069 

b) vıuz YE DELE R 
Edirne VilAyet Daimt Encftmeninden : . . 

ldarei Hususiyeye ait Edirne Sanatlar mektebİlt 
bulunan eski Dizel motoru açık arttırma ıuretile ı• 
çıkarılmıştır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek ve açtk arttır111•1' 
tirak etmek üzre 22 lira 50 kuruşluk teminat makbO 
le 6.6.939 Salı günü saat 15 de Villyet Daimi Enctl 
ne müracaatları. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan : 

Dairemizin 939.878 No. lu dosyasile mallcuz 
kere paraya çevrilmesine karar verilen Zindank•P 

1 
Ziodankapısı caddesi 74 No. lu dükkiıada 500 adet 
tuğlası ve sairenin birinci açık artırması 8.6.9i9 d• 
,embe günü saat 16 dan 18 e kadar ifa edilecektir• 
artırmada mahcuz eşya muhammen değerinin yllzde 
beşini bulmadığı takdirde ikinci açık artırması 1ı.f. 
da pazartesi günü ayiıi saatte ifa edilecektir. Alıcı ol 
muayyen gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak 
runa müracaat ederek almaları ilin olunur. 

lst.mbu l Beledi yesiııden: 
Otobüs imtiyazının kı~a bir zaman zarfıııda Bel ~ 

do~rudan doğruya icrasına kadar devam et•nek üzere 'f•. 
Yeuinınh:?.lle ara~ında i;liyeıı otobüılerin noksanını teli11 

mek ve ruh atla işlemek üıuc altı aded otobüse ihtiyaç f• 
Burada otobü işletmek isteyen ve herhangi bir batı• 

lışma ruhsatı buluomıyaıı otobüs sahibleri haziranın ~ 
musadif cumartesi günil akşamına kadar tasarruf ve51 

bJğlı ol luğıı hılde bir istida ilr. belediye reisliğine [llilri 
etsinler. 

İstanbul Üçiincü lcra Memur1uğıından: dol 
Muc;a Alpulııd•ııı Mu~ıafa To un'a olan borcundafl r 

mahcuz ve p'iraya çevrilme-,ine karar verilen Volvo JIJ' 
kamyon yedek parçalarının ikinci arlırrrası 8.6.39 per ~ 
günü saat 17 de açık ~rttırma suretile Beyoğlu Pangalt• 1 
rikan garajında satılacaktır. Taliplerin tayin olunan gürı. f 
atte ilan olunan mahalde hazır bulunacak olan dairtf.1111 

muruna müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığınclan : 

Defterdarlık binası avlusunda mevcut Buik Mark• 
otomobil Galatada Lüleci Hendek arastası soka· 
ğında 1 numaralı Mekmepin fırınında d&rt çuval 
un. 

Yanan adliye binasının emanet daireainda mevcut 
86 kalem eşya. . b 

Yukarıda mevkileri yazılı efYa, un ve otomobıl lı 
rında gösterilen muhammen kıymetleri il.zerinden açı 
tırma ile satılacaktır. İhale 12.6.939 glintl ıaat 14 d• 
satış bedeli nakden ve peşindir. Taliplerin % 1,S d~ 
akçelerini vakti muayycninden evvel yatırıp meıkOr 
Hatte Defterdarlık Milli EmlAk Mtıdüriyetiade .,o 
komisyona mDracaatları. 


