
.,,~ •. -
_,ç: ...... _ .. _ -- :_ 

SENE No. t 077 CUMARTESİ 3 Haziran 

Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 

GAZETESİ 

111111111111111111111111111111111111111111111111 - -E İDAREHANE E - -: Yoğurtcu hanı 1 nci kat 5 - -: No. 3 ve 4 : - -- -: Galata, Perşembe Pazarı : - -- -- -E ilan ~artları : - -: ldarehanemizde görü~ülür ---- ---------- -111111111111111111111111111111111111111111111111 

------
Telefon 49442 

Posta kutusu No. 1261 

!.•1111111111111111111111111111111111111111111111 

- -:: ABONE ŞARTLARI E 
- -:: Türkiye için Kuruş : -:: 3 A YLIGI 450 -- = :: 6 ~o -
- n 
:: 12 1500 = - " -:: Ecuebi memleketler içiu : - -:: 12 aylığı 2700 : - -------------------- -- .. : 
:: Sayısı 5 kuruş : 

~ R;;;i makbuz mukabili olma- ~ 
§ yan tediyat makbul değildir. _ 

- -•11111111111111111111111111111111111111111111111 

Umum Tüccarların ve ü t e a h h i t t e r i n ,m e s 1 e ki O r g a n ı d ı r 

Ziraat ve Ümran (Atatürk) ruhu Türk köylü ve 
müstahsilinin ruhuna enerji zerk et· 
miştir. Müstahsil benliğine kavuş· 

muş, sayinin semeresini göreceğine 
iuanmış, toprağının ve mahsulünün 
kendi malı olduğuna iman etmiş 

ve 1923 ten 1939 yılma kadar 16 
senelik geniş bir zamanda topra
ğının yanından, sabanının başından 

uzaklaşmamamn tesiri ile mütema
diyen sarfı mesai etmiştir. Müstah
sil ekmiş ve biçmiştir, ve ne ek-

mış ıse onu biçmiştir. Türkiyenin 
sulh içinde, sükün ye çalıtma için 
de bu yükselişi müstahsil kitlenin 
say ve gayretinin eseridir. Zaten 
her i'i hükümetten beklememeli
dir. Devlet himaye eder, yardım 

Yazan : L. A. KENBER 

Biribirirıirı ayrılma: iki nıw=mı olan bu iş

ler<lı• yıırdu11 /oprcı~mı, işleyeb ilmek için tarlaya 
ulaşlıracuk yolun mevcıufiyeli ne ise, memlekeli bir 
mamureye. çevirebılmek içi11 dl! lopraiJm verimini 
arttırmak o rıisbe!liı' önemliclir. Hu ı/;i mevzu elra
finda Devletin başarmak isicdi~i işlerin programı 

bı:i lemcımile tatmin edecek mulıiyetlcdir. 

• • • 
~li Çetinkaya, Türkiyenin üm
lıayatı içinde en çok başarılı 

görmeye muvaffak olmuş 

~tkildır.Bu muvaffakıyetin sırrı 
1Ji iş olarak telakki etmede 
~· başarılmak içindir. Bir ata-
'<İlünü hafızasında iyice .ak

olao Çetinkaya : - At bine· 
~ılıç kuşananın, iş becerenin 

' - cümleıini düstur haline 
İftir. 

~lhakika onun düşüncesi dai· 
: Yapılamayacak biç bir i' yok-
·~ııcak yap1lma11 dü,ünüleo 
. ıeyden nvel yapılabilir 
't haline getirmek lazım ge
.11 ibaret detildir. Her hanııi 
~ olursa olsun, evvela yurda 
~ ohnalıdır. Şayet değilse ona 

b- ~ıo manuı olamayacatım 
!itle iyi takdir eden Çetinka· 
bütün imar mesele.lerinde atı
•dımları kati he1ablara isti-

:~tirerek proırammı çizmiş
'l(lyle programlı iılerln daima 
'tticeler vereceti pek tabiidir, 
, vekaleti ile Çetinkaya mem· 

iıi büsbütün başka yenilik-
Q~•vuıturacaktır. 

1llıaaaa İstanbul balkının her 
~dao bir ümran havası içinde 
hbilmeleriııin temini için dü
tı:a prensipler artık tamamen 
'rı:ılaımıı bulu•uyor. Devle-

''ltU iılerine verditi ehemmi· 
~toıramda tebaruz ettirilmi•
~eıela, tarifeler işinde ikti
\'c içtimai ihtiyaçların daima 

dikkat önilnde tutulacağını 
tddaşların talebe,mual.im,aile, 

•c gruplarına tenzilatlı ta
t tatbik edilec~ğini memnu

aolayor uz. Yine · ehemmi
lcayd etmek üteditimiz nok

d,tı biri de hayvan ve nebat 
"-ilerinin nakliye1iode tatbik 
\~tk ucuz tarifelerdir. Hayvan-

11:1 de yeni tarifeler tatbik e-
~ ktedir. Hububat için de ye
~1•.Ylıklar gösterilecektir. Üm
~ıthainde düşünülen esaah it· 

4 hazırlanan proıramm Is
~ taallük eden kıamını Vali 

lediye Reisi Lütfi Kırdar 
~İrer tatbikat aahaaına ulaş· 

'r tır. 
, 

1
11.rdun difer mıatakalarında 
tdrici inkitaf hareketlerini 

14 ve deyam etmekte olma· 
~j..... • d' k b' ""4lzı ıevm ırece ırer ma-

•lmıştır. Başlanmış olan 
~lı işlerin hepsi tamamlau

:ıt iıtenildiği tarada haıırlan · 
\'catına göre \lmran sabaıın
~ır)anau ve yükıelen eserle
• lO ıene aibi kıu bir müd· 
~İtıde bize büsbütün detiş
)tı:ıi, mamur bir yurd, kazan· 

bulunacaktır. Ziraat bakı-
~ ıı yurdun manzarası o ka· 
~lak deiildir. Ziraat prog· 
tnüz bütün hızı ile tatbik 
tlalittir. Mekanik bir çalış· 
~~ylü ekip biçmeye deva111 

etmekte ve muayyen çalışmaları 

ile mesaisinin semeresini iktitaf 
eylemektedir. Geçen Zinat kon· 
gresinden evvel Ankarada toplan
mış olan ilk Ziraat k ongresinin 
bir çok kararları vardı. O kongre 
kararlarının pek azı tatbik edil
miştir. Geriye kalanlarına da hiç 
bir kıymet verilmedi. Son kon
grenin ise o kadar enteresan ve 
o kadar hakikate uyğun düşünce
lerle verilmiş kararlarmm tatbiki 
için henüz atılmış bir adım yok
tur. Ziraatcı olan ve ziraatcı ol mı· 
yan bir vekilden de daha ziyade 
ihtisas ve enerji ile muvafakıyetli 
işler başarabileceiini ümid eyle
diğimiz ziraat vekili Muhlis Erk
menin ziraatın geniş faaliyd aaha
ıında büyük eserler yaratmasını 

beklemekte haklıyız. 
Bu eserlerin rıe olacağını şim

diden tahmin etmek te mümkün
dür. Ancak şuna kaniiz Lti; bu 
ıüne kadar ziraat işlerinde tatbik 
edilegelmiş olan program üzerin
de yeniden incelemeler yapılarak 

nazariyecilikten uıaklaşmak lazım· 
dır. Memleketimizin iklim ve top· 
raklarıom müsaadekarlığıoa göre 
aıatemler kurulmalıdır. Büyük 
Millet Meclisinde sorulan suallere 
ziraat vekilimizin verdiği cevaplar 
tatminkardır. Şu kadar ki bu işler 

cevapla haledilmiş olmaz. Ziraat 
mücadelesini genişletmek, topra
tıo verimini arttırmak, ziraat uıul
lerimizi temamile teknikleştirmek, 
pratik bilgili elemanlar yetiştir

mek, ihracata elverişli ve yurdu
muza çok mühim ve devamlı bi
rer döviz kaynağı olabilecek mııh· 
aulatı iklim mıntakalarımızın hu
auıiyetleri dahilinde arttırmak, 

cinslerini ialah etmek için prog
ramlı çalı,manm buna göre bü
lün esaslarını kurup hemen işe 

başlamak lazımdır. 

Çile~in damızlığmı bizden alan 
Bulgarlara adeta kıskanıyoruz. 

Sebzenin bir çok çeşitlerini lstan· 
buldan ithll ederken, bu gün 

1 

Avrupaya seb:ı.e ihrac eden bu 
komşumuzun zirai ve iktisadi faa
liyetine imrenmemek elden gelmi
yor. Çünkü, çilek ve sebze ihra
catile bütün Avrupa piyaaalannı 

eline geçiren Bulgarlar, hknik 
çalışmanın faydalı neticeleriai lıer
kesdeo evvel anlamı,lar.ve i'e aa• 
rılmışlardır. 

Biz de isterdik ki, komşumu· 
.ıun airaai faaliyeti bize örnek ol· 
sun ve bi:ı onlar gibi, onlar ka· 
dar istihsal sahasından her gün 
göksümüz kabarmış, ceplerimiz 'iş
kio, ve anbarlarımız dolu olarak 
çıkalım. 

Şüphe yok ki, onbeş sene eY· 
veline nazaran ziraai vaziyetimizde 
büyük bir inkişaf Ye teali vardır. 
Bunun yeg1ne sebebi (Atatürk) 
ruhunun biltün Türk camiaasının 
rubuDda yerleımit olmuıdır. 

• 

G 

eder, fakat tesebbüs ve çalışma 

ferde düşen yurd vazifeleridir. 

Bizim de istediğimiz zurraı hi

maye ve yardımın programlı ola

rak yapılmasıdır. 

Q G fil&S 
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lstanbul kauçuk ve kablo 

fabrikası T. A. Şlrkeı l 

l Müeıeesenia tamamen tediye 

sermayesini 100.000 

llradııın 1 5 o . o o o 

liraya iblağ otll 

edilmiş sermayesi: 30.000.000 (o· 
tuz milyon) Türk lirasıdır. 

Mfüesseıenin teşekkül maksada: 
Ham demir, boru, çelik, çelik ne· 
vileri ve bunlardan imal edilen 
her nevi hadde iııtihulatı yap· 

İstanbul Kauçuk Ye K ablo mnk, maden kömüründen kok 
fabrikası T. A. Şirketi hıssedar- imal etmek ve kok fabrikalarının 
l r heyeti umumiyesioin 30 eylül tali mahsullerini teşkıl eden kat-
938 tarıhiodeki fovkalade içti- ı ran, yol aııfaltı, hafif ve ağır yai· 
maında sermayesinın nısıf raddl:· }arla aait fioık, amonyum sülfat 
sinde tezyidilo 150 000 Tück lira· ve emaalini imal ve tasfiye et· 
sına iblatıoa ve esas mukavele· mek, demirden mamul makine 
ıinin sermayeye müteallik 7ci yedek nkıawıoı ve dökümleri 
maddesinin tadiline karar vermif, yapmak, icabında bunları memle· 
ve İcra Vekilleri heyeti 21 şubat 

1 
kete ithal etmt:k, imalat ve istib-

939 tarihlı toplantmnda bu tadili 1alitı ile ithalatınan toptan veya 
tasdik etmiıtir. p rakende ıatııtını yapmak veya 

Tadil edilen maddenin yeni yaptırmak, Sümer liank'ın muva-
şekli: fakat ve nezareti altında fabrika· 

Yedinci madde-Şirketin ser- yı teni veya tadil etmek, icabı
mayesi beheri lOU Türk liraaı nn göre Türkiyenin muhtelif şe · 
kıymetinde 1500 adethisıı;eye mün· birlerde şube. Aceııte veya Satış 

kasim olmak üı.ere ve eVYelki Bürosu teais etmek, ticari vekil 
sermeyenin yarısı miktarında tez· veya mümessil bulundurmak, ima
yit edilmek ıuretıle 150001.1 Türk lal ve iıtihaıılat, alım ve satış 

lirasına ıhla~ edilmiştir. Şirket mevzularına mütedair muktezi ti· 
eski 100000 ve yenı 50000 Türk cari muamelatı ifa etmek, mak· 
liralık hisseleri beşer, onar, yır- sadı tesise aöre lüzumlu olan 
mibeşer ve ıellışer hisselik hisse ıayri menkullere temellük etmek 
ıeoedi (kupür) halinde de ihraç veya gııyrl menkuller üzerinde lü· 
edebilir. ilk 100000 Türk liralık zum aörülen tasarrufları yapmak 
hisse senedleri hamiline yazılı o· ve Sümer Bank tarafından tesbit 
lup ikinci tertip 50000 Türk lira· edilen esaslar dairesinde müeıse
lık hisseler ödenmedıkçe hamiline scyi sureti umumiyede 11evk ve 
yazılı olamıyacnktır. id re etmek, 3460 numaralı ka-

Bundan başka müeuisler ara· nunla müesseseseleı e tevdi edılen 
sında müsavatan tevzi olunmak vazifderi ve ierek bu kanunla 
üzere bili bedel nama muharrer gerek di~er mevzuat ile müesse· 
50 adet müe11is biase senedi ıh· se hakkında tanınan haklardan iı
raç olunmutlur. Şirketin aerma· tifade ve tahmil edilen vecıbeleri 
yeai nekadar tezyit olunuraa o· ifa etmektir. 
lunsun işbu müessis hısııe sene- ~~=~~~~=:!:~~~~~ 
datının tezyit miktarı caız ola
mayacaiı gıbi 76ıocı madde mu· 
cibince ıenedatı mezkureye tabsiı 
edilecek olan lemeltüat niıbeti 

de tai"yir ve tebdil edilmeyecek· 
tir. --·---
Türkiye Demir v Çenk 

Fabrikaları 30.000.000 

T. Llraaı •ermay He 

re m n tesis edilip 

f aall yat g çti 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Oda11nda 2395 sicil numaraııı il .. 
ve •Türkiye Demir Ye Çelik Fab• 
rikaları müe11eıeıi,, Ticaret un· 
•anile kayıdlı mts'uliyeti ıermt.· 
yeıile mabdud bulunan müessese 
Karabükte fabrika sahaaını ticari 
ikametgah ittihaz ederek 1 hazi· 
ran 1939 dan itibaren faaliyete 
ıeçmit bulunmaktadır. 

Demir ve Madenlyat 
lstanbul piyasası 

Toptan fiyatları 
Bnkır 

Taht• Ye yuvarlak 60 - 61 

Çinko 17,50 - ıs.-

Demir 

Camlık kö,ebent ıt 

Dört köfc, lama yu, 10 

l l,50 
I0,50 

12,50 
I0,-

Mıhlık silme 1 1 ,50 
Putr l 
Siyah çember 
Yuvarlak çubuk 

Karflce 

Saç 

Galvanizli düz 
,, oluklu 

Siyah 

Kal•r 
Çubuk 

13 13,50 
10 10,50 

12,50 - 14 

20 - 25 
20,50 - 22 
13 - 18 

268 - 275 

a) MUNAKASALAR 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Sivas Nafıa Mti.dürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş Sivas Erzincan yolunun 981--853 

101+407 kilometroları arasında blokaj ve kırma taş ihza· 
ratıdır. Bu işin keşif bedeli 6243 lira 36 kuruştur. 

Eksiltme 8.6.939 perşembe günü saat 15 de vilayet 
encümeninde açık eksiltme usulü ile yapılacaktır . 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 468 lira 25 ku
ruş muvakkat teminat vermeleri ve bu işi başarabilecek· 
!erine dair vi layet makamından almış oldukları ehliyet ve· 
sikasını göstermeleri lazımdır. 

Talipler bu işe ait keşifname ve ilişiği sair evrakı her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

• • * Eksiltmiye konulan iş Sıvas Samsun yolunun 332 
335 kilometroları arasında 3 bin metrelik mahallin mevcut 
blokaj ve kırma taş ferşi ve kum ihzar ve ferıile sandık 

küşadı ve silindiraj işidir. Bu işin keıif bedeli 3822 Iİ· 
radır. 

Eksiltme 8.6.939 perşembe günü saat 15 de vilayet en
cümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 286 lira 65 ku
ruş muvakkat teminat vermeleri ve bu iti başarabilecek

lerine dair vilayet makamından almcş oldukları ehliyet ve
sikasmı göstermeleri lazımdır. 

Talipler bu işe ait keşifname ve ilişiği evrakı ıaireyi 
her gün nafıa müdtırlüğünde görebilirler. 

• • • Eksiltmeye koulan iş Sivas Erzincan yolunun 96+ 
300 98 +~55 kllometreleri arasında 2553 metro tulundaki 
yola muktıızi blokaj ve kırma taş ihzaratıdır. Bu itin ke
şif bedeli 6356 lira 86 kuruıtur. 

Eksiltme 8.6.939 perıembe günü saat 15 de vilayet 
encümeninde açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 476 lira 76 kurut 
muvakkat teminat vermeleri ve bu işi başarabileceklerine 
dair vilayet makamından almcı oldukları ehliyet veıikasını 
ibraz eylemeleri lizımdır. 

Talipler bu işe aid keşifnameyi ve iliıiği diğer evrakı 

her gün nafıa müdürlüğünde aörebilirler. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

.Kırıkkalede inşa edilecek bekçi ve erat koşuiu: keşif 
bedelı 38.16 lira JO kuruş olan yukarıda yazılı inıaat askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyo
nunca 19.6.939 pazartesi günü saat 14,30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname 20 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 287 lira 71 kuruı 
ve 249:.> sayılı kanunun 2 ve j maddelerinde yazılı veıaikle 
muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Türkıye Büyük Millet Meclisi İnşaat Komisyonundan : 

Ankarada Yenişehirde Devlet mahallesinde yeni yapı
lacak olan Büyük Millet Meclisi binasının 30 Mayıs 1939 ta
rihine mukarrer olan ihale gününde verilen teklif, komiı
yonca layık hadde görülmemi1 olduğundan eksiltmenin ye
niden yapılması takarrür etmiftir. 

İhale 26 Haziran 1939 paıartesi ırünll ıaat oa beıte 
kapalı zarf usulü ile Büyük Millet Meclisi inıaat komiıyo
nu odasında yapılacaktır. 

isteklilerin evvelce ilin edilen şartlara göre hareket 
etmeleri lazımdır. 

19 Haziran 1939 pazartesi günü öğleye kadar mali ve 
fenni ehliyet vesikalarını inşaat komisyonuna bir arzuhal ile 
tevdi ede~ek eksiltmeye girebilmek için lizım olan veıaiki 

almaları ıarttır. 

lımir Belediyesinden : 
• 

· Basmane istasyonu kar§lımda Tepeci&e gidea otebüsler 



3 Haziran 1939 

u gün ilan olun n münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

in aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Otobüs durak yeri inş. 
Camhuriyet cad. yap. beton döşeme ve 

yaya kaldarımlannn çini döşetirilm si 
(taıhib) 

Ank. Büyük Millet Meclisi binası inıaaı 
(temd.) 

Beycuma-Çaycumn yolunu• araıındn 
fOle İnş. 

Betonarme köprü inş. 

Aç. eks. 1218 58 

Kapalı z. 70000 -

,, 1248 -

91 50 izmir Belediyesi 
,, ,, 

T. B. M. M. İoş. Kom. 

5~0- Zona-uldak Valiliti 

Ayvalık Belediye.i 

16-6-39 16 -
16-6 39 17 -

26-6-39 15 -

15-6-39 11 -

1-6-39 itib. 20 gün 

llAçlar, Kllnlk ve ispençiyari alAt, Hastane Lvz· 

Fizik malzemesi: 2 tııkım (temd.) Aç. eks. 3400 - 255- Tophane Lvz. SAK. 20-6-39 14 30 

Elektrik Hava azı-Kalorifer ,teslsatve malzemesi) 

"Türk gözü,, menba suyundan istih al edil· Kapalı z. 17496 15 
mek auretile yap. elektrik santral bi-
nası, direkler, ampuller, dahili ve ha-
rici batün şebeke 

Mensucat, Elbi ~. Kundura!..Çama~nr v. _; 
Arka çantahk bez: 1280 m. (temd.) Aç. ekı. 2240 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Benzin: 445 teneke-makine yağı: 40 te
neke-valvalin: 5 teneke-gres: 10 te
neke-motorin: 20 teneke 

Benzin: 20 teneke 
Batum gaz: 50 tenek 
Odun: JO t. 
Meşe k6mürü: 5 t. 
Maden ,, . 60 t. 
Odun: 10 t.-meşe kömürü: 500 k.-ma· 

den kömürü: 3 t.-gaz yağı: 500 k. 
Batum ga7.yağı: 150 litre-kok kömiirü: 

25 t.-oduo: 15 t. 
Benzin: 130 teneke-kok: 100 t. - maden 

kömürü: 60 t. 
Benzin: 28000 litre 

Müteferrik 

Havagazı fabrikasında teıiı edilecek ayar 
istasyonu altit ve malzemesi 

Beton lağım borusu: 500 ad. 
Küçük kopça beya7.: 29382 ad.-büyük 

iyab: 96960 ad.-pantalon arka toka-
sı: 4470 ad. (temd.) 

Temizlik arabası yerli mamulatı: 100 ad. 
Boş ispirto varili: 200 ad. 
Kalbar makinesi Emil Maro 4 biı çift 

parçalı: 8 ad. 
Resim malzemesi: 35 kalem 
Betonarme teressüp havuzlan: 20 ad. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sade}·ağ: 80 t. 
Ekmek, et, mercimek, sabun, tuz, zeytin 

ve sadeyağı, şeker v.ı. 
Ekmek, çay, şehriye, bula-ur, şeker, afit, 

yoturt v.a. 
Sadeyağ, aabun, zeytinyağı, k. üzüm, süt, 

nohut, patates v.ı. 
Ekmek, koyun, kuzu ve dana di, yoturt, 

tıız, makarna, un, peynir, bolgur v.ı. 
Koyun eti: 46 t. 
Vişne reçeli: 1,5 t.-çilek reçeli: 1,5 t.

kayısı reçeli: 1,5 t. 
Sıtır eti: 85 t. 

(B MUzayedeler 

Keten kemer ve fişeklik, ciltli repertuvar, 
askeri ceket ipek kordeln 

Karbonat dö süd, mektup zarfı lizol 
Düğme ve ipek kordela 
Llatikli pamoklu terit demir eşya, panta-

lon askısı 
ipekli mensucat ve cam şişe 
Erkek elbise ve deriden etiket 
Cilalı elloloit levha parçalan 
Bot benıio tenekesi: 10175 ad. 
Muzika alat, edevatile caz aazları 
Kömür curufu 
Muhtelif etya 

Aç. eks. 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

,, 

Aç. eks. 

57-
130 -
150 -
200 -

1620 -
401 -

1052 -

4956 -

2800 -

Kapalı z. beb. 5 -
Paz. 204 50 

Kapalı z. b. 240 -
Aç. ekı. 2400 -

Aç. ekı. 
Kapalı z. 

Kapalı :ı. 
Aç. eks 

,, 

" 
n 

Kapalı z, 
Aç. eka. 

Kapalı z. 

Aç. art. 

" 
n 
,, 

,, 
,, 
• 
" Pu. 

Aç. art. 

4042 
b. 12 -

75200 -

k. o 53 
k. o 42,50 

19550 -

940 10 

beb. O 10 

ıçm bir durak yeri yapılması ba~mühendislikteki şartnamesi 

veçhile açık eksiltmeye konulmu§tur. Muhammen bedeli 1218 
Ura 58 kuru§ olup 16.6.939 uma günü saat 16 dadır. 1~ti
rak edecekler 91 lir 50 kuruşluk teminat makbuzu ile encü· 
mene gdirler. 

• • • Gazetemi-tin dünkü nüehaeının in a t ıütununda neı· 

1319 71 Ladik Belediyesi 

167 - Tophane Lvı:. SAK. 

4 28 
9 75 

11 25 
15 -

121 50 

Manisa Belediyesi 

İçel Vilayeti 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

" " ,, ,, 

,, 
" 

Balıkesir Villyeti 

14-6-.39 1 1 -

19-6-39 14 30 

14-6-39 15 -

1~39 10 -
15-6-39 10 -
J~-6-39 10 -
15-6-ı9 JO -
15-6-39 10 -
15-6-39 ıo -

15-6-39 ıe -

15~9 10 -

371 - Başvekalet Evrak ve Lvz. Müd. Ank. 20-6-39 15 -

210 - izmir Belediyes 

Konya Belediyul 
30 68 Tophane Lvz. SAK. 

l 1-7-39 16 -

6-6-39 14 -
8-6-39 J4 30 

1800 - M. M. V. SAK. 22-6-39 15 -
180 - Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 20-7-39 14 -

Bdirne Vilayeti 26-6-39 

303 15 Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
Konya Belediyeıi 

5010 - İıt Komut. SAK. 
İçel Vilayeti 

" " 

" ,, 

Balıkesir Vilayeti 

1828 50 Yükıek Mübendiı Mekteb SAK. 

141 75 ,, " " 

1467 - MuA-la Ask. SAit. 

lıt. Gümrükleri Baımüd. 

,, ,, 
,, ,, 
,, " 

" ,, ,, 
,, " 

14 83 Aık. Fabr. U. Mlid. SAK. Ank. 
Edirne Belediyesi 
Aok. Elektrik ve Havagaaı T. A. Ş. 

20-6.39 14 30 
6-6-39 14 -

20-6-39 15 -
15-6-39 10 -

15-6-39 10 -

15-6-39 10 -

5-6-39 10 -

22-6-39 11 -
23-6-39 14 30 

19-6-39 15 -

l 9-6-.i9 l 3 -

20·6·39 13 -
21-6-39 13 -
23-6-39 13 -

26-6-39 
27-6-39 
29·6-39 
20-6-39 
16-6-30 

13 -
13 -
13 -
14 -
10 -

Beyotlu Sırastlvi Kreıpi Apr. No. 6 4-6-39 10 -

redilen İzmir Belediye ilAmnda beton dö~eme il6 iki tarafına 

kordon çekilmesi ve yaya ~aldmmlarma çini döşettirilmesi işi 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Denect-ği yerde bu etim· 

le noksan olarak beton dö§eme ıekliode gösterilmiştir. Keyfi

yet tashih olunur. 

lSTANBUL 

icaret ve Zahire Borsası · 
2.6.939 -~ 

Belen tJ 1 
laUar 

CtNSİ 

Kr. Pa. 

Yuk J'I 

K...Pa 

Bu}day 
Un 
Arpa 
Tiftik 
Afyon 

~ı 

Buğd. yumuşak ekı. 5 33 - - B. peynir 
Katar 
Fa1ulye 
Kutyerai 
Çavdar 
Yapak 

,, sert 
,, kızılca 

Arpa Anadol dökme 

5 6,5 5 13,5 
5 22,5 5 30 
4 20 

,, Mersin ,, 
Cavdar 
Y11laf çuv. 
Keten tohumu 
Susam 
iç fındık 
K uşyenıi çu\•. 
Tiftik deri 

,, mal 
Z. yağı 1-ci 
Yapak Ana dol 

,, Trakya 
Mmr aarı dökme 

,, bey ı: çu. 
Peynir bey z taze 

,, kaşer ,, 
Afyon ince 

,, kaba 

4 1,5 4 15 

10 30 
19 25 

80 -

Mmr 
Arpa 

Biden 

Keten tohumu 
iç fındık 
Kuşyemi 

Dış Flatıar 
Buğday : Liverpul 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Ao-.ert 

23 15 
43-

490-

26 35 Mısır Londra 
46 - Keten T.: 

" Fındık G.: Hamburf 
367 20 382 20 

İstanbul Merkez Hfill va, Sebze "' 

Meyve flatları 

j 

~c 
- 1.6.939 Perfembe günü - ,.....,50)18 

Bomye kilo 90 85, Nane demet ,....., ı •lı 
Sakız kabağı 6 8, KıT rmızı turp " 1,....., ı., 

" aze so~an 't: 
Çalı faıulyeai ,, 16 18, ,, aar:usak " 1 ' ' ıf ~ 
Yeşil fuulyeai ,. 18 19, Kuru sotan kao 6.,...., ·t 
Ayş kadm faa. ,, 19 21, Kiraz 1350 Qı 
Domates kır ,, 35 37, d " ı, ıt 

2 ,,aı ,, s,J 
Bakla n 3, Erik cao n 

:;:~;e : : ~: o:t adı : ~: J 
Semizotu 3 6 ov ~ 

" 
7 11 

', Çilek yerli ,, 
1
n,6D j 

Taze yaprak ,, ' " ,. ,, adı ,, ..., 
Dolmalık büber ,, 50 60, ,, retli • S 
Sivri büber ,, 55 60, adı 1 
Pancar demet a 4, Badem " : ,: 1 
Enginar adet 2 8, Kayıi ,, 

1 
~ 

Hıyar " - - Vişne " '5 '' 
M rul ,, 1,50 2,50 Muz yerli ,, ı@l 
Yeşil ulata 100 50 70, Ecnebi limon 100 ad· ...,, 
Maydonoz demet -,40-,60 Yerli ,, _ • jJ 
Dereoba ,, -,50-,75 Port.Al ny 100 pak· 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastaııe 

lstaııbul Levazım Amirliği Satıoalma Komi yov•11dJf 
~eheri 256 kalemden ibaret iki takım fizik rnııJze:jO 

tenhbıt nam ve hesabrna 20.6.939 salı günü saat 1 0çı 
Tophanede Levazım amirliği satın alma komi yoound11• ,~I 
siltme ile alınacaktır. Tabmin bedeli 3400 lira ilk teııı10,~ 
liradır. Şartnamesi ko. da görülebilir. İstıklilerio "'

0 

sikalarile beraber belli saatte ko. na gelmeleri. ~ 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat~ 
Liidık Belediye Riyasetindt:n : ·lıf 

Yapılacak iş : Türk gözü menba suyundan i•t~l ~ 
dilmek suretiyle kasabada yapılacak Elektrik sıı11~e ~ 
sı, direkler, ampuller, dahili ve harici bütün şebCI e 
sa Nafıa yü~sek v~kAletioce musaddak projeye.i0'ef' 
banın elektrık tesıs ta kapalı zarf usuliyle eksJltıs' 
nulmuştur. 

Muhammen bedeli : 17 496 lira on beş kuruşt&J'' ' 
MtJvakkat teminat : J 319 lira 'Y 1 kuruştur. g;9 
Eksiltme müddeti: 15.5.939 tarihinden f 4.6· ~ 

hine kadar bir aydır. g t-
İbale yapılacağı yer ve tarihi : İhale J 4.6.9~ " 

müsadif çarşamba günü saat 16 da Ladik Beled•Ye i 
sinde d imi encümen huzurunda yapılacaktır. . ,tı ~ 

1 
Teklifler : 2490 •ayılı kanunun tarıf oCI ~ t 

sinde ihale günü saat 15 e kadar imza mukabili0 ~~·it> 
yeye verilmiş bulunacaktır. Poıtada vaki olacak tee .J 'it 
mesuliyet kabul edilmez. 1,~ır~ 

Bu işe ait eyrak ve projeler sureti Udik 13e 'it 
den talep vukuund parasız alınabilir. 

• "· S/ Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır>. ~ı --------- ~-~ 
İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komiıyo0"0 ~·~ o 
1280 metre arka çantalık bez müteahhit naaı ft•"' 

19.6.939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanedo ıııı•~~t 
mirliği Satınalma komisyonunda çık ek iltme ile a ~oııı·, 
Tahmin bedeli 2240 lıra, ilk teminatı 167 liradır. ·ıe b' 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin .kanuni vesika)srı ~ 
belli ııatte komisyon tllll l d. ' 

• 



Münakaaa Gazeteal 
.~--w----------------~--------------------------------~-----------

~ahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. İçel Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Miktan Tutarı Muvakkat Si Odun maden kömürü ıraı yaı}ı ahnacaktır : Bak erzak 
1111ttda Merain Viliyeb ılinına. 

ıütü· S N N · • o. evı kilo L. K. L. 
teminat 

K. 
--- --- ---------

• • • 1 Ekmek 3600 450 3.1 75 
1• Benzin, kok ve maden kömürü alınacaktır : Bak eı ıak sü-
'1 1tınunda Bahkesir Yillyeti Hanına. 

~ Koyun eti 
3 Pirin9 

2000 
1500 

760 57 
337 50 2.5 31 

ı ~ 1 -

l!!!..üteferrik 
4 Sade yağ 
6 Tuz 

200 
200 

180 13 50 
12 90 

6 Kuru sofan 400 40 3 

; Konya Belediye Reisliğinden : 
1 İç kutrn 80 santimetre boyu 1 metre olmak ve 5 aan-
~ ijllılik birer zıvana ile yekdiğerine raptolunacak şekilde 
~•pılmak üzere 600 adet beton !Ağım boru.1u alınacaktır. 

• Qtherinin muhammen bedeli 500 kuruştur. 
İç tarafının eni boyu derinliği birer metre olmak iki 

r4 di\tarında 96 santimlik daire şeklinde yukarıda ya 
J •ılı boruların girmesine mahsus delik bulunmak ftzere 20 a

dtt betonarme teressüp havuzları alınacaktır. Beherinin mu-
~•11>.men bedeli J 2 liradır. • 

Her iki maddeye aid ihale kapalı zarf u.1uliyle 6 .6.39 
J leribine tuadtif eden salı günü saat. 14 de belediye eucii

SI llıcninde yapılmak üzere J 5 gün müddetle münakasaya çı
~rılmıştır. Münakasaya iştirak için kanunun bu husustaki 
ilüknmlerine uygun surette % 7 ,5 nisbetinde muvakkat te
ll:ıinat göateri!meai ve teklif mektuplarının ihale saatinden 

~ 30 dakika evvel verilmesi ıarttır. 
~ . Bu husustaki ıeraiti g6rmek istiyenler belediye reis
/ ~iine müracaat etmelidir Şartname parasız verilecektir. 
' 

1 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komi~yonundan : 
29382 adet beyaz küçük kopça, 96960 adet ı:,iyah büyük 

~Opça ve 4470 adet pantolon 11 ka tokası müteahhit nam ve 
fCtııbına 8.6.939 perşemhe giinü saat J4,30 da Tophanede 
'lanbul levazım Amirliği satınalmn komisyonunda pazarlıkla 
•lıııacakt1r. Hepsinin tnhnıin bedeli 20-i lira 50 kuru~ kati 
~ıtıinatı 30 lira 68 kuruştur. Nümuuderi Ku. da '-örül~bilir 
bteklilı:rio kati teminatla rile beraber belli saatte ko. na gel
llıtleri, 

~k, Zahire, et ve Sebze : 

Cinıi 

Bahkeıir Viliyeti Daimi EııcümeDinden : 

%7,5 ilk temin. R11yiç üzerin. 
Lira kf. Lira kş. 

Azami ed. 
çotu 

Ekmek 168 75 O 25000 kilo 
Koyun eti 135 40 4000 ,, 
Kaau eti 105 35 4500 ,, 
Daaa eti 78 75 30 3500 ,, 
Slt 57 9 50 8000 ,, 
Yoturt 6a 12 7000 ,, 
Pirinç 120 32 5000 ,, 
T ereyafı 81 90 1200 ,, 
Kırmızı mercimek 3 15 14 300 ,, 
Patate. 21 8 3:500 ,, 
Karu ıotan 15 10 2000 ,, 
Şehriye 6 22 5 350 ,, 
Kuru fa1ulye 9 16 800 ,. 
Karu üzüm 5 40 22 350 ,, 
Zeytin yatı 12 60 42 400 ,, 
Pir1oç unu 3 75 25 200 ,, 
ince tuz 4 80 6 800 ,, 
G~z yatı 25 35 2 60 130 Te. 
Makarna 9 911 22 600 ,, 
Şeker 40 50 27 2000 ,, 
Kok kömür 2~ 30 100 Ton. 
Maden kömürö 40 ~O 9 60 ,, 
Un 6 75 15 600 kilo 
Odun 37 50 1 50 'f oD. 
Salça 5 25 20 350 kilo 
Kepek 3 40 2 5 1000 ,, 
Sabun 52 50 35 2000 ,, 
Nohut 3 30 8 550 ,, 
Yumurta 11 25 1 12000 adet 
Beazia 26 85 2 70 130 Te. 

.1 Peynir 5 40 6 12 ,, 
~ Bulıur 5 40 12 600 kilo 

-~\-Memleket butehanHinin 939 mali yılı için mubayaa edilecek 
\j llıtıda ciıııi miktarı rayiç ye teminatı yazılı mevaddı İl!fe ve 
\tt 15 huiren 939 tarihine raathyan perfembe günü saat 10 da 
~ ltaj 7apılmak 6ıere 15 gGn müddetle açık elcailtmeye konul· 
~ tt ...... 
b~~ İbale Vil&yet daimi eaeÜmHinde yr.pılacatusdan iıtildilerin mu

\ h, •akitte mun kket trıniııahııı mal aandıtına yatırdıtına dair 
.~buı 1eaedi ve1abut banka nıektabu ile beraber Jrehneleri n 

\"•111eyi gGrmek lıteyeDlerin hu fGn mGracaatla daimt encümen 
'-'iade ıörebilHelderi ilin olunur. 

.\ok.ara Levazım Amirliği Sstınalma Komisyonundan : 

~ Carniııon birlik mtıcssoseleri ihtiyacı için 60.000 adeı 
0n avık eksiltmeye konmuıtur. 

'Jı.ı l'ahmin bedeli 2400 lira olup muvakkat teminatı 180 li
-~~•t. 
;... €kıiltmeEi 16 6.939 cuma günt\ Paat 10 dadır. 
P"" tJuiltmiye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanu

~~ 2,3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte An· 
' lv. Amirlili SalınalJAa komisyonuna gelmeleri. 

7 Kuru faıulya 
8 Çorbalık şehriye 
9 Bulgur 
10 Nohut 
11 Çorbalık mercimek 
12 Çay 
13 Keıme şeker 
14 Çekirdeksiz kuru kaysı 
15 Kuru üzGm 
16 Milis ıabuou 
17 Patates 
18 İnek sfttü 
19 İnek yoğurdu 
20 Odun 
21 Meşe kömürü 
22 Maden kömürü 
23 Gaz yağı 
24 Zeytin yağı 
25 Domates 1&lça ıı 
26 Makıtraa 
27 Limon ton 

400 
10 

500 
50 
5 
5 

400 
5 
5 

400 
500 

8500 
3500 

10000 
600 

3000 
500 
25 
70 
20 
5 

60 4 50 
3 23 

50 3 75 
5 38 

50 4 
17 50 1 31 

114 10 81 
3 23 

75 6 
160 12 
40 3 

250 26 25 
367 50 27 56 

60 4 50 
150 11 25 
96 72 
95 6 3 
10 75 
28 2 ıo 

5 38 
6 43 

Silıfke memleket hutanesinin 939 mali yılına ait cinıi miktar1 

• tahmin bedeli muvakkat teminat tutarları yukarıya yazılan 27 ka· 
hm yi)ecek, içecek yakacak ihtiyaçları 15.6.939 perşembe günü 
ı aat 10 da ayrı ayrı ihale edilmek üzere İçel vilayet daimi encüme
nince açık eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin ,artnameyi görmek üzere ıözü ge~en daimi eocü· 
ınen kalemine ve ihale günü belli Eaatle da mezkur encümene baş 

vurmalrrı ilan olunur. 
• • * S. No. Nevi Miktarı Tutarı Muvakkat 

Kilo Teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

1 Kadı zade Pirinci 1000 250 18 75 
2 Silifke.sade yagı erinmit aoo 3UO 22 50 
3 Çekilmit Tuz. 150 7 o 56 
4 Milb aabunu 230 87 6 56 
5 Karu Fuulya 150 30 2 25 
6 İnce çorbalık mercimek 100 10 o 75 
7 YemekHk mercimek 250 25 1 88 
8 -l. Yıldı..: makarna 200 46 3 45 
9 Domates salçası 100 " 2 63 

10 Harman çayı 5 17 1 31 
11 4. Yıldız şehriye 25 5 o 38 
12 Alpullu kesme 'ektr 350 108 50 8 14 
13 Batum gazyağı 1:50 Lit. 27 2 OJ 
14 4. Yıldız an 150 18 iM 
15 Kuru •otan 300 36 3 70 
16 Patatea 300 45 a 38 
17 Zeytin yat 75 28 2 10 
18 Nohut 100 ıo o 15 
19 Kok kömürü 25000 800 60 00 
20 Kırılmıt Odun 15000 225 16 88 
2Z Koyun Eti 2500 800 60 00 
21 İnek ıütü 600 60 4 50 
23 İnek yoturdu 600 60 4 50 
24 4. Yıldız ekmek 6000 540 40 50 
25 Yerli bulgur 500 50 a 75 
26 Kuru üz.üm 25 5 o 38 

3626 
Tarsua Memleket Hastane1inin 939 mali yıhaa ait cinsi, miktarı 

tahmin bedeli muvakkat teminat tutarları yukarıya yazılan ('l6) ka· 
lem yiyecek, içecek, yakacak ihtiyaçları 15.6.939 Perşembe günü 
saat ( IO) da ayrı ayn ihale edilmek ÜA:ere İçel Vilayet Daimi Encü
menince açık eksiltmeye konmuftur. 

Taliplerin tartoameyi görmek üzere sözü geçen' Daimi Encümen 
Kalemine ve ihale günü belli Saat da mezkur Encümene bat yur· 
maları ilin olunur. 

Mardin Askeri Satınalma Komisyonuodan : 
28.6.939 çarşamba güuü saat 10 da Mardiud~ uıevki ::ıa. 

al. ku. nu ıaıafmdıirı 280 ıoıı ekmeklik un ve aynı birlık için 
a, nı günde snat 11 de ':'2 ton sığır veya keçi etı kapalı zarfla 
satın ahnacaktır. Unun ilk teminatı 1945 sığır etinin 1188 ke· 
çi etinin 1410 liradır. 2490 sayılı knnunun isteklerine göre ta
liplerin yukarıda }azılı gün ve saallerde asgari bir ::ıaat evvel 
evrakı müsbite ve teminat mektuplarmı Ko. na göndermi~ 

bulunmaları şartur. Arzu edenlerin §artnameleri görmek ve o· 
kumak üzere Mardinde mevki sa. al. ko. na müracaallerı. 

Dörtyol Askeri SatınaJmu Komisyonundan: 

150000 kilo sığır eti kapah ıarf usulıle miioakasaya çı· 
karılmıştır. İlk teminat 1800 liradır. ihalesi Dörtyolda bele
diye dairesinde 20.6.939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. is
teklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Dörtyolda A. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

Ankara Levazım Amiılıği Sa tın alma Komisyonundan : 

Ankara garnizon birlikleri için 180 bin kilo koyun eti ka· 
palı ratfln r.ksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 8 l bin lira 

imtiyaz sahibi ve yar.ı işleri Direktöril : iımail Girit 

Baaıldıtı yer : Merkez Buımevi, Galata 

3 Haziran 1939 

ilk teminatı 5300 liradır. Eksilt esi 19.6.939 pazartesi günü 
eaat 15 tedir. Eksiltıueyc girecekierio eksiltme günü 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde istenilen belgelerle birlikte 
ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankarada Lvz. loı. sa. al. ko. na ver
meleri. 

• • • 
Reçel alınacaktır : Bak YGkaek MQhendiı Mektebi S. A. K. 

ilinlarına. 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 75000 adet 45 
kolt tabanca fişeği açık eksiltme usolile ıatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli sif 3435, muvakkat teminatı 
257.63 liradır. 

ili - Eksiltme 19.VI.939 pazartesi gfinfi saat J0,30 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım' Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözn geçen ıu· 
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 
7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(3739) 2-4 
• e. 

Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 te. Eksiltmenin 
L. K. L. K. şekli saatı 

------- ---------·---
Sömikok aç.eks. 15 
Maden kömürü 
Mub. eb'atta yassı 
kayış 

50 ton 1137 50 

60 " 840 -
400 met. 890 -

85 31 
63-
6675 " 

• 
16 
16,30 

I -.. İdaremizin Çamaltı ve Yavşan tuzlaları için ıart
nameleri mucibince yuknrda cins Te miktarı yazılı 3 kalem 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınaeaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, ek· 
ıiltme saatleri hizalarında gösterilmiftİr. 

111 - ,Eksiltme 8.VI 939 perşembe gunu Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözti geçen Şubeden para· 
sız alınabileceği gibi kayış numunesi de görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (3586) 3-4 

••• 
1- ll.V.939 tarihinde 7 adet tebammür kabına talip 

zuhur etmediğinden fartname ve plAnı mucibince yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 23000 lira muvakkat teminatı 
1725 liradır. 

111 - Pazarlık 12.VI.939 pazartesi günü aaat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözil geçen Şube ile İzmir 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukabi· 
linde alınabileceği gibi plAnı da görülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar ve
recekleri malzemenin teferruat ve evsafını gösterir teklif
lerini münakasa tarihinden 10 gün evveline kadar İnhisar· 
lar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikaları şubesine ver• 
meleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları lAz:ımdır. 

VI - Eksiltmiye gireceklerin % 7.5 güvenme parala· 
rile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri. (3653) 4-4 

· · NiiJı8. ··:Vekaletinden ·. 1 
12.6.939 pazartesi günfi ıaat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti bi· 

nası içinde malzeme Müdürlüğ'ü odasında toplanan malzeme Eksilt· 
me Komisyonunda 3231,30 lira muhammen bedelli muhtelif demir 
ve 1aç malzemesinin açık eksiltme uıulCl ile eksiltmeai yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruab bedel.iz. olarak malzeme Mü· 
dürltttünden alınabilir, 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruştur. 
İıtcklılerin muvakkat teminat •e tartname1inde yazılı nıaik ile 

birlikte aynı gün saat 15 te mezkur Komiıyoada hazır bulunulmuı 
lbımdır. (1937) (3621) 3-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiıin 939 mali yılı iaşe ihtiyacından olan 1500 kilo vı.
ae, 1500 kilo çilek ve 1500 kilo kayısı reçeli bir şartname ile açık 
ekailtmeye konulmuşlardır. Beher kilo reçelin muhammen bedeli 
"42,50" kurut ilk teminatı "141,75" liradır. 

Eksiltmesi 23.6.939 tarihine ra1thyan cuma günü saat 14,30 da 
Gilmüşsuyunda yüksek mühendis mektebi binası dahilinde toplanan 
Satıoalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameıini görmek istiyea• 
]erin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de balli gün ve ıaatte Ko• 
miıyopda buır buhınm•lan nan olauur.(3921) t-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l' adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
provisoire 

Licıu d'adjudication et du 

Cahier des Charges 
Jours Heııres 

-Constructlons - R6paratlons - Trav. Publlcs-Maıt6riel de Con tructlon-Carlogr phl• 

Constr. lieu d'arret pr. autobua Publique 
,, cordon, pavage ete.ala rue Cum-
huriyet (rectif) 

Coaatr. batisse Gr As. Nııt. de Turquie (aj) 
,, chauuee 11 route Beyeuma-Çayeuma Pli each. 
" pont en beton armee ,, 

1218 58 

70000 -
1248 -

91 50 

5250 -

Municip. İzmir 

" ., 
16 6-39 16 -
16-6-39 17 -

Cttm. Constr. Gr. A. N T. 26-6-39 15 
Vil. Zonguldak 15-6 39 11 
Municip Ayvalık 20 jours iı partir du 1·6-39 

Prodults Chlm 1 qu • et Pharma ceutl q u::.::.::..:.:.:.::;.:•r:.,;u:;m~o:.:n:.:.;t:,:•:....=S:.:a:..:.n;;.;;l.t_~a::.:l;.:;.r..::e;.:•;_·F.;...:.o..::.:u;...r..;.:n;.;.ıt;.;u~r~.:;;P..;;O_u_r_H_o_.p.ı_r_a_u_:ıı 

Articlea pr. scienee da pbyıique (nj) Publique 3400 - 255 -- Com. Ach. Iot. Tophane 20-6-39 14 30 

Electrlclt6-Ga:r•Chauffage C ntral (fnsıellatlon et Materlel) 

Cooıtr. bati111e cent;ale electrique et inı· Pli cach 17496 15 1319 71 Municip. La:lik 14-6-39 16 -
tali. reıeau iot. et exter. y cornpriı 

lea poteaux et lea ampoule1 de l'elec· 
tricit6 iı. obteoir de l'eau de la ıource 
ds Türkgözü 

Hablllement - Chr.ussures - Tlaaus - Culrs 

Toile pr. bavresac: 1 .!80 m. (aj) Publique 

Combustlble Cııırburant - Hu ile 

Benzine: 445 bidonı-huile ı:•· machine: 40 Publique 
bidonı-valvaline: 5 bidonı-huilcı graisse: 
10 bidonı•motorine: 20 bidona 

Benzine: 20 bidooı 
Petrole Batoum: 50 bidona 
Boiı: 10 t. • 
Charbon de boia: 5 t. 
Houille: 60 t. 
Boia: 10 t.-charboo de boiı: 500 k.-houille: 

3 t.-petrole: 500 li:. 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

Petrole: 150 litres·coke: 2.3 t.-boia: 15 t. ,, 
Benzine: 130 bidoas-eoke: 100 t.-houille: 60 t. ,, 
Benzine: 28000 litres Publiqae 

Dtvera 

Materiel et inıtrument pr. atation preci· Publique 
aion gaz a air 

2240 -

57 -
130 -
150 
500 

1620 -
401 - -

1052 -

2800 -

Tuyaux en fonte pr.trav.cana1"1ation: 500 p. Pli caeh. la p. 5 -
Petiteı agraffes blanehes: 29382 p. - id. Gre a gre 201 50 

grandes nolres: 96960 p •• boucles pr. 
pantalon: 4470 p. (aj) 

Crible marque Emile Maro 4 his et iı 
double pieces: 8 p. 

Articlea de deHin: 35 lots Publique 404~ -
Voiturea indigenea pr. Sce. voirie: 100 p. Pıi caeh la p. 240 -
Barilı vides d'a]eool: 200 p. Publique 2400 -
Reaervoir en beton armee: 20 p. Pli cacb lap. 12 -

Provlslona 

Beurre.: 80 t. Pli cneh. 75200 -
Pain, viande, leotille, savon, huile d'olive, Publique 

bcurre, suere ete. 
Pain, the, vermieelle, ıucre, yoghourt, lait ete. ,, 
Beurre, uvou, huile d'olive, raisinı secs, " 

lait, pommeı de terre, pois chiche ete. 
~ain, viande de moutoa, veau, sel, maoa-

" ro iı, farine, fromaıe ete. 
Viande de mouton: 46 t. 
Coafituru: 3 lota 

Pli caeh. le k O 53 
Publipue ,, O 42,50 

Viande de boeuf: 85 t. Pli cach. 195i0 -

B) Adjudications a la surenchere 

Ceinture ~n lain, cartouehiere repcrtoir re· Publiquea 940 10 
lie et ruban en sole 

Carbonate de aoude, liıol, envellope ete. 
Bouton, ıoie ete. 
Ruban caouteboute, artieles en fer 
Ti11uı en eoton et ıoie bouteilles 
Costumes d'hommea et etiquettes en peau 
Plaque en eellüloid 
Bidoos vides de benzine: 10175 p. 
loıtrumentı de muıique 
Poudre de cbarbon 
Dl.en objeta 

• 

" 
" 
" 
" 
" ,, la p. 0 10 

Gre iı. srrc 

Publlque 

167 - Com. Ach lot Tophane 19-6-39 14 30 

ı - - Munieip. Manin 14-6-39 15 -

4 28 
9 i5 
il 22 
15 -

121 50 

371 -

210 -

30 68 

303 15 
1800 -
180 -

§010 -

1828 50 
141 75 

1467 -

14 s:i 

Vilayet İçel 
,, 
,, 
n 

,, 
" 

" Vılayet Balıkesir 

Dir. Bur. Areb. Preaid. Conı. Ank. 

Municip. İzmir 

,, Konya 
Com. Ach. lnt. Tophane 

Vil. Edirne 

15 6-39 10 -
15-6-39 10 -
15-6-39 ıo -
15-6-39 10 -
15·6·39 lO -
15-6-39 10 -

15-6-39 10 -
15-6-30 10 -
20-6-39 15 -

11-7-39 16 -

6-6-39 14 -
8-6-19 14 30 

26·6-39 

Com. Acb. Ojr, Gen. Fabr. Mil. Ank. 20-6-39 14 30 
Com. Ach Miniıt. Def. Nat. Ank. 22-6-3f) 15 -
Com. Aeh. Dir. Gen Fab. Milit. Ank. 2 '-7-39 14 -
Muoieip. Konya 6-6-39 14 -

Com. Ach. Comm. Milit. lıt. Fındıklı 20-6-39 15 -
Vilayd f çel 15·6-39 10 -

" 
,, 

" " 

Vilayet Balıkesir 

Com. Ach. Ecole lag. Glmüşııuyu 

" " Co:n. Acb. Mil. Muğla 

Dir. Ventes Douane İst. 

,, 
" 

" " 
" 

,, 
" " 
" 

,, 
" " Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlı. 

Muoioip. lid irne 
S.A. T. d 'Electr. et de gaze i. Anlı. 

15-6-39 10 -
15-6-39 10 -

15-6-39 10 

22-6-39 11 
23-6-39 14 30 
19-6-39 15 -

19-6-39 13 -

20-6-39 
21-6-39 
23-6-39 
26-6-39 
27~ 

29-6-39 
20-6-39 
16-6-39 

13 -
13 -
13 -
13 -
13 -
13 -
14 -
ıo -

Beyojlu, Sıra SelYi App. Kreıpi Ne 6 4·6-39 10 -

Müteahhitlerin Takvimi ,_,./ 
Pazarfe•i •5.6.939 

Vida ve menteşe (Ask. Fabrikalar) No 1051 
Çelik n ,, No 1060 
* Köh~e variller ,, ,, No 1058 
Mazot ,, ,, No J 075 
Kaldırım inş. (Çanaklı. Beled.) No 1056 
Elektrik tesisatı (Denizli Beled.) No 1056 
Mahrukat ve erzak (Ank. Vil.) No I059 
Yol tesviyesi ,, ,, No 1061 
Erzak ve sebze (Manisa Emrazı Akliye lıast.) No 1059 i 
Sığır eti (Lüleburgaz Tümeni) No 1060 d""' 
Bakır boru termo&ıfon ve poraelen musluk tıı şı (D. D. Y. tb1 '-.. Qt 

paşa) No 1061 'CI 

Kuru odun (O. O. Y. Kayseri) No 1064 
Kayış ve düğme (Tophane Lvz.) No 1061 
Battaniye ,, ,, No 1072 
Gömleklik poplin ,, ,, No 1061 
Mazot (M. M. V.) No 1061 
Bobinaj telleri İat. Elektrik İşleri} No 1061 
Beton köprüsü ioş. (Kars Nafıa Müd.) No 1062 
Tuz nakli (İnhisarlar U. Müd.) No 1062 
Baakül ,, ,, ,, No 1062 
Likör etiketi ·" ,, ,, No 1068 
Pnrıtorize ıüt (lıt. Komut.) No 1062 
Piliç ve tavuk ,, ,, No 1074 
Kabak ve fas. ,, ,, No 1071 d 
Erzak sebze ve et (Ank. Mrk. Hıfzıı. Müeueıeai) No 1062 ' 
Sığır eti (Siirt Tümeni) No 1062 '14 
Ahşap köprü ioş. (Nafıa Vekaleti) No 1063 la11 

,, binn nn\di ve inş. (İst. Beled.) No 1063 ()63 ~4 
Kalorifer tesisatı (Zonguldak Ereğli Kömürleri İşlet.) No 1 \ltı 
inşaat malzemesi nakli <lçel Nafıa Müd.) No 1065 ~· ~~ 
Yerli kaput bezi,, Rontgen filmi ve cıbazı, 1Bbun, pirinç, ..,, ~ 

ve 1adeyağ (lzmir Memleket Haat.) No 1066 
Erzak ve reçel (İıt. Liseler) No 1067 
Sebze, yumurta, •Üt ve tereyağ (İst. Liaeler) No 10&9 tı 
Erzak ve sebze (Trabzon Li11e11i Direk.) No 1069 
Bornova bahb~zır barıtası tenim tı (BorDova Beled.) No ı6'9 
Ceviz kütük (lıt. Defterdarlıtı) No 1069 '-ı 
Erzak (Lüleburgaz Eğitme Kuuu Direk.) No 1070 ~i 
Su tesiaatı (lıt. Üniversitesi) No IOiO 
Dıvar inı. (Gölköy Beled.) No 1072 
Ham1lm tamiri (Tarıus Vakuflar Mem.) No 1074 
Ekmek (Keşan C. Muddeium.) No 1075 tij 
Çıralı çam kereste (fnhiı. Çamaltı Tuıl&11 Müd.) No 1076 ~t 

Memento des Fournisse~1111 
Lundi 5.6.gaQ Piy 

~ı 
• Barila camt.lotes (Fab. Mil.) No 1058 
Viı et f?od • ,, No 1051 
Aeier ,, ,, No 1060 
Mazou t ,, ,, No 1075 
Constr. pave (Muoieip. Çanakkale) No 1056 
Inatall. electr. ,, Denizli No 1Qj6 
Combustıble et provision• (Vıl. Ank.) No l059 
Trav. terrassement roule ,, ,, No 1061 

bı· Provisions et legumes (Hop. Alienb Mımiaa) No I059 
Viande de boeuf (Oiv. Lüleburgaz) No, 1060 ıCb· ~t 
Tuyaux en cuivre, thermosiphooe et cuvette en poreelai08 

fer Etat H. paşa) No 1061 
Boiı secı (Ch. fer Etat Kayseri) No 1064 
Courroie et boutonı (lnt. Tophane) No 1061 
Couverture en laine ,, ,, No 1072 
Poupeliocı pr. chemisea ,, ,, No 1061 
Ma:ıout (Min. Def. Nat.) No 1061 
Fıl• de bobinare (Oir. Gen. Electr. İat.) No 1061 
Conıtr. pont en beton arme (Dir. Tr. Pub. Karı) No 1062 
Baseules (Dlr. Gen. Moaop.) No 1062 
Tranaport de ıel (Dlr. Gen. Monop.) No 1062 
Etiquettes pr. liqueurs (Dir. Gen. Monop ) No 1008 
Lait pasloriıe (Command. İıt.) No 1062 
Poulet• et pouleı ,, ,, No 1074 
Courgea et haricots ,, ,, No l07 l l~ 
Provisiona, liıume• et viande (Btabli11. Hyg. Anlı.) No 
Viande de boeuf (Div. Siird) No 1062 
Conatr. pont en boia 'Mio. Trav. Pub.) No 1063 ı~ 
Deplaeement et coaatr. bati11cı en boiı (Muoicip. f1 t.) N° 
Inıtall. ealorifere (Exploit Houille Zonguldak) No 1083 
Transport materiel constr. (Dir. Trav. Pub. İçel) No ı065 ti 
Etoffe indirene pr. eapotea, film• et appareila Roeatı•~ 

riz, macaroois et beurre (Hôp'. R6gional iımir) No 1 
Proviıion et marmelades (Lycıeea Iat.) No 1067 
L6gumes, oeufa, lait e• beurre (Lyceu iat.) No 1069 
Proviaioo• et lerumes (Dir. Lycee Trabzon) No 1069 
DreHemeat carte Bornova (Munieip. Bornon) No ıOS9 
• Troncı de ooyer (Defterdar. İıt.) No 1069 
Proviıionı (Dir. Ec. Prof. Lüleburıaz) No 1070 
Iostall. eau (UniveraiU İst.) No 1070 
Constr. mur (Municip. Gölköy) No 1072 
Repar. bain (Prepoa~ Vakoufa Tarsuı) No 1074 
Pain (Proc. Gen. Keşan) No 1073 
Boiı rhineux (Dir. Saline Çamalh) Ne 1076 

d 
d 


