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Alameti Farika 
Yazan : L. A. KENBER 

l'erli ue ecnebi manwltılımn biribirimlcn ay-
rılması o kadar gıiçlı.:şmiştir ki, bıı yibi lll(ılları sa
lanlar bile hazmı aldanarak yerli malun Pcnebi 
nıalr diye müşterilerini bllmeyerek al<laiLyorlar. Uıle
rek aldalmılar ise, lıer gii11 bir a: <lulın cırlmal:tı • 
dır. İktisadi lıayatm en mıilıim ıcaplw ıudıı11 biı i 
olan a/ıl(ık ve meşru rekabet n eıı=ulan yavu~ ya
yuvaş gnyıp olma~a bıışlrımıstır. Bu işP. kati fW'l'

ler aramak zarureti vardır. 

~evlet 1anayi programının ilk 
'~İnci beşer senelık müddeti 
dt aanayimizia muhtelif grup· 
~ ııraaanda barız ilerilemeler mü

dc cdiyoru. 
{)evlet elinde olırnn, ferd veya 
ıt tirketlerin aermayelerile 

kkill veya teesaiis etmiş bulun· 
i bütüa 1&nayi fabrika, iına· 

•ne ve atölyelerinde imrıl e· 
ekte bulunan yerli mallarıo 

. r ve nevileri, çeşit ve kalite· 
lcmamen de~işik ve bir kısmı 

~lıpa mallarının hemen aynı a· 
111a yakın olarak yapılmakta-
' 'Yal naz aradaki fark iptidai 
denin iyi har.ırlanmış olup ol
•ıuıdan ibarettir. 

~ı Anupa mamulıihrun ipti 
tııaddclerioin iyi itlenmit ve 
lanmıı olmasa dolayuile ya
ınallar pek mlikemmel oldu-

tibi bazı yerli fabriltalarımızan 
~ııım malları da aynı cias Arr· 
llıallanna ma:ıaraa daba yiik

lt.liteli olarak iaıtihsal o.un· 
ladır. 
~' noktada sanayimizin hakki
'1Gnmcsi pek yerinde sayılabi· 
&ilhassa madeni sanaylde, tah
•, •A'aç itltrinde, konaerva, 
~ •e 'ek.erli maddelerin imala

' ipekli kuma,larda, bir kı
~Undora aaaayiinde, pamnklu 

"-ı.ıc:atın bir kııwında balkıını· 
"adıtı kaliteh:r temamen mev· 
'' f ıat itibarile de "rada bü-

ij farklar yoktur. Lakin diter 
tlıalların kiffesinde kaliteler 

. tılıtı ile beraber fıat yüksek
' de nazarı dikkatten uzak 
lldurmamak lazım gelir. Hat· 

~-}>~lan müteııd.~ıt tetkiklerin 
1lı neticeye a-oro bu yüksek· 
~iç bir ae'..ebe istinat etme· 

tc Dev:etın yerli aanayiiıı 
hıi içia baht oyledıti kola,>• 
'• muafiyete rağm n fazla 
Ç temini maksadına matuf 

~ 1.1 anla,ılmaktadır. 
•ınek oluyor ki ; çok karnn· 
İıin iyi mal yapmaktan, de-
~ olarak tutunabilecek ve rağ
ttıazbar olabilecek maldan 
kalite farkından ve maliyet 

\o a:ıami istifadeye ehemmi
~tilmektedir. 
~ sat kaidelerine muhalif o· 
~ ıiıtem yerli piyHalarımı:ı
."\lrici bir reaksiyon husule ge· 

' ba,lamış oldutuııu kayde· 
'ı. Ba hareket yerli malına 
tatbeti artıracak ve halkı

"•ulendirecek yerde akıi 
~'Pmaktadır. 
, t ınüşteri girditi magazada 
'-İııe gösterilen malı evveli : 
"1idir ? suali ile kaşalamak· 

~çten ithal edilen her hangi 
lın yanında evvela yerli 
~enimseumesinln milli bir 

~ olması icab ederken bu 
cleı hisae aykın olarak: 

Hayır, yerli olmasın !. denilmesi 
ve ecnebi malının tercih edilmesi 
münhasıran sanayi erbabına atfe
dilmesi lıizıın gelen bir kabahattır. 

Çünkü hiç kimse, ne kadar 
büyük bir vatanperver, ne kadar 
milliyetpervu olursa olsun çürük 
bir mal için paraaını feda ede
mez. "Türk mamulatıdır, yerli ma· 
lıdır, paramız memkekelte kala
caktır. TCirk sanayiini himaye \ e 
teşvik etmiş olaeaksınızn gibi tnv
ıiyelerin lı ssiyat üı.erınde bıraka
cağı tcı.ir çok muvakkattır ve bir 
defoya mahsus olarak kalır. Zira 
verilen paranın yüksekliği karşı· 
sına ahnAn malın •da kalite bozuk
lutunu koyarsanı:ı, netice daima 
yerli malın aleyhine çıkıyor. 

Halbuki ilk defa halkan hissi· 
yatı ile oynayarak satılan bir ma
lı ikinci defa satabilmek güçtür. 
Ve bunun da lam meıuliyeti fab
rikatöre aittir. 

İtte ipekli kadan çoraplarının 
vaziyeti böyle bir çıkmaza saplan• 
mış kalmıştır. Aralarmda meşru 
rekabet yapmayan, halkan, mena· 
fıini kendi menfaatinden çok aşa· 
ğı gören imalathanelerin mallarını 
ııatamayınca : işlerin durgunluğun· 

dan 'ıkıiyet etmeleri yersizdir, 
manasıı.dır. 

Ba11 açıkıöz imalAthane ve 
fabrikalar ise, ikinci bir usul ile 
halka Rldatmak yolunu bulmnşlar· 
dır. Bu yol aynı zamaııd.:ı ikinci 
bir n•vi ahlaı<İ kusurdur. Aldat
manın bu tarzını yalnız biz.de ııö· 
rüyoru:ı. Yerli malı üzerine ecne
bi malı imiş gibi damga işaret ve· 
ya al5.meti farika olmak üz.ere ke· 
nnrların .. işlenen yazılar gibi ala
metlerle bu malları temamcn ec 
nebi malı iibi satmak ..• Bu hare· 
ket halkı iki türlü aldatmaktan 
batka bir şey değıldir. 

. Fabrikaların Devlete ait olan· 
larından böyle bir hareket sadır 

olamayacatı pek tnbiidir. Mesela 
Sümerbank fabrikalarının hiç biri 
Devletin ltabul ettiği sistemin ha· 
ricine çıkamazlar. 

Hatta kendiluine böyle bir 
sipariş verılse bile • siparişin ü:t.e• 
rinc ecnebi aamgasını vurmak· 
tan daima uzak kahrlar. 

Fakat tirket veya ferdler ta
rafıııdan kurulmuş olanlarııı bu 
ifÜlı• kadu kontrolstız bırakılmı~ 
olwaharı yüzüııdcn istedikleri gibi 
imalat yaptıkları meydandadır. 

Bu gibi fabrikalar im l&lını 

kendi hesaplarına yapmayıp tn 
tüccar hesabına ynpmış ta olsalar 
hiç bir vakit kendi fırmasınııı şe

refini tüccarın arzuıuna uymak i· 
çin kötüleştirerek bir harekette 
bulunmaları doğru olamaz. 

Bu yolda yapılmış olan ma· 
mulat ve masnuat ııittikçe fazla
laştığı içiu şikayetler baş göster 
mit ve hükümotin nazarı dikkati 
celbedilmittir. 

... 

a) MUNA Teklif mektupları yukarda yazılı gtin ve saatten bir ıaat ev
veline kadar Parti batkanlığına makbuz mukabilinde veriJecektlr. 
Postada vu~u bulacak wecikmeler kabul olunmaz. 

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Ordu C. H. P. Başkanlığından ; 

250 O lira keşif bedelli Ordu Halkevinin ikinci kısım 

inşaatı vahidi fiat esas üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 29.6.939 perşembe günü saat 1 il te Pa•ti kura

ğında ilyönlrnrulca yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Bu işe aid evrakı keşfiye ve projeler Parti kaleminde 

görülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1875 liralık mu· 

vnkkat teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet sekiz 
gün evveline kadar vjlayet makamına müracaatle alacakla· 
rı ehliyet vesikasile 939 yılına aid ticaret odası vesikasını 
ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektupJannın yukarıda yazılı saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabiliude İJyönkurul Başkan
lığına verilmesi lazımdır. Posta ile gönderalecek mektubla
rm nihayet saat 15 e kadar gelmiş olmaları aksi takdirde 
postada olan gecikmeler kabul edilmiyccektir. 

İstanbul Daimi Encümeninden : 

Bedeli keşfi 950 lira olan Yalova. Karamürsel yolu ü
zerindeki abiap Sarısu köprüsünün tamiri açık eksiltmiye 
konmuştur. 

Buna ait şartname her gün Zabıt Muamelat Müdürlüiü 
kaleminde görülebilir, taliplerin 71 lirn 25 kurusluk teminat 
ol,çesi veya mektubile birlikte ihale günü olan ~3.6.939 cu· 
ma günü saat 215 ta Daimi Encümende hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Kayseri C. H. P. İlyönkurul Başkanlığıııdan : 

Eksiltmeye konulan it Kayseride yapılacak H lkevinin satha ze· 
mine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılınııkta olduğu cihetle 14t
hı zeminden itibaren binanın heye ti uınumiyesiniıı inşaatı eksiltme· 
ye konulmuştur. inşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfı 127749 
liradır. 

Bu bedeli keşiflen satlıızemine kadar yapılan temel hafriyatı 

ve inşaat keş ıfnamedeki ni~bet üzerinden tenzil edildikten ıonra 

geri kalan kısmrn heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 
Bu işe ait ş rtnameler ve evrakı ıaire şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
A • B - Ek, iltme şartnamesine ek şartname. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartn mesi. 
D - Ke'iif cetveli silsileyi fiat cetveli metraj cetveli. 
E - Proje ve saır evrak. 
isteyenler bu şartnamtleri ve evralu ıaireyi Kayseri Parti baş· 

kanlığında görebilirler. 
l Ha:ıir. n 93:} tarihin le ih..ıleye iştirak edenler tarnfmdnn ya

pılan tenzılfıt b ddi layikında görülwemesiııdcn dolayı 1 .6.939 tari
hinden itibaren bir ay müddetle yeniden eksiltmeye konulan bu 
kurağııı ihal..:si 1 temmuz 919 tarihine r.utlayan cum.ırtesi günü 
saat 11 de Vilayet Parti merkez.inde ilyöukurul tarafından yeıpıla
caktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye işt rak edebilmek için Nafıa Müdürlüğünden alın

mış ehliyetname ile cari ~enenin Ticatet Odası vesikası ı ibraz et
mt>sİ ve b r mühendis \'eya fen memuru istıhdaın edilmesi şarttır. 

Muvakkat teminat miktarı 8500 liradır. 

Yapılan araştırmalarda iddia bul ed len şekil, lıer İmalat ve 
olunan bu yolı;azluğı...n tahakkuk ı mnsnuatıu üzerine IU'lal&thane ve 
ettiğini teusürlc görüyoruz. fabrikanın kendi damgasını hiç 

Buıı.l bir ç re aramak zarnre· l bo:ıulamıyacak bir şekilde vurma· 
i karşısmda k lan Hökilmet aı ve bu dan gayı da iktııad Ve-

yeni bau tedbirler almağa karar kalrtine te.'lcil ettirmesidir. 
vermiş. Düuyaoan hiç bir tara· ı Mevcut alameti farika nizam· 
fında görülmeyen bu hadiseye namesinde yalnız taklitlere mah
karşı koyac~ k tedbirler arasında I ıus kayıdlar vardır. Ecnebi m mu· 
ilk aka gelen şey, mamulat ve 

1 
liitındnn pek çoğunun bi:ıim sicil

masnuatn kanuni bir tedbirle ala-
1 
lerimizde kayıdlı olmadığına göre 

meli farika tesbit ettirmektir yerli mallar üz:erine bu gibi ec• 
Hükfımetia bu hususta ne l nebi firmalanıı. ait markaların vu· 

tarzda hareket edeceğini bilmiyo· rulm sanı meneden ahkıim yoklar. 
ruz. Bizim nklıoııza gelen ve Av· Bu noksanı tamamlamak r.a· 
rupada 1abit bir uıül olarak ka- ı ıuanı gela:ıiıtir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Mala.) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 6142,50 lira olan 45 aded seyyar tel
graf makinesi 24.7.939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile A11ksrada idare bin&inıda satın alıoacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 460,69 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin
den, Haydarpa~ada Tesellüm ve Sevk şetliğiuden dağıtılacaktır. 

Askerl Fabrikalar U. Müdürlüğü Sabnalma Komiıyonundan : 

2500 adet Elektrot 2 mru. St. 32 A) 
5000 adet Elektrot 4 mm. St. 42 A) 

300 adet Elektrot 2 mm. St. 52 A) veya muadili 
350 adet Elektrot 4 mm. St. 52 A) 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan 4 kalem elektrot müteah· 
hit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü;& Merkez 
Satınalma komisyonunca 23.6.1939 cuma glinfi saat I~ te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 120 lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mfıddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan olduldanna dair Ticaret Odaıı 
vesık&1iyle mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Zonguldak Ereğli Kömür lerı İ§letmesi Genel Direktörltiğ011den : 

hıtetmemiz tarafından Zonguldakıa Karndon, A!ml! ve 
Ça}damarı mevkilerinde in§a edilmekte bulunan işçi yatakh!i· 
ne, yemekh ne ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sıeak su 
ıesisalı için yapılan teklifler haddi layıkmda görülmediğinden 

ışın ihalesi 21 6.939 tarihine talik edilmi~tir · 

Tesi~atın muhammen bedeli : 9-,045.50 liradır. 
Fenni ve idari ~artaamelerle mukavele projesi, fiat cetve· 

li proje ve re:ıimJer 10 lira mukabilinde işle1memizden alına
bilir 

Tekliflerin 2 l.6.939 çarşamba günü saat 15 e kadar Zon
guldak ta İşletmemiz Genel Direktörlüğüne tevdi edilmiş bulun
ması meşruttur. 

ELSYEA&saJLclM 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. ~1. Vekillt!ti Sııtınalma Komisyonundan : 

4.000 adet avcı yelt>ği kapalı zarflıı satın ehnacektJr. Mu
hammen bedeli 9200 lira olup ilk teminat miktarı 690 liradır. 

Kapalı ıarfla eksiltmesi 26.6.939 pazarteei günü Hat 15 
de Veklllı>t Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Nümune ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 

• • • 150 adet jş f'lbisesi pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 600 lira olup ilk teminat miktarı 45 lira
dır. 

Pazarlığı 9.6.939 cuma günü saat 15 te Vekllet Satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Dört kalem evrakı matbua pazarhk 11sretiylc yaptmla
caktır. 

İsteklilerin 9.6 939 gtinn saat 11 de VekAlet satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

İzmir Veteriner Müdürlüğünden: 

Vilayet aygır deposuna ait arapçı ve şehitler köylerin· 
deki çayırlıklar biçtirilip yığın haline getirilmiş tahminen 
ı 30 bin kilo kuru otun balya yapılma ve aşım duraklarile 
aygır deposuna kadar nakilleri dahil kilosu bir kuruı 60 
santimden 2080 liraya 6:5.939 dan itibaren eksiltmeye ko• 
oulmuştur. 



Bu gün ilan olun n münakasa ve müzaye eler Liste • 
1 

~--- ~--,_._, __________ _ 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

----------~~--~ -·- - ·---·------------ ·---·-
A) Münakasala.r 

ın,aat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 
... __._......,_ .... 

Taluim bahçesinde havuz, makina ve Kapalı z. 
elektrik dairesi inş. (şart. 51 krş.) 

Belediye hanesi tamiri Aç. eks. 
Azap~<apu çöp i,kelesinde yap. tamirat Paz. 
Gerze bakım e"i inş (şart. 394 krş.) Kapalı z. 
Gümüı Hacıköy bakım evi inş. (şart. 405 krş ) 71 

Yalova-Karamürsel yolu üzerindeki ahşnp Aç. eks. 

10149 75 

860 -
393 30 

78815 49 
81157 83 

950 -
Sausu köprüsünün tamiri 

Kayseride yap. Halkevi binası inş. 
Ordu Halkevinin 2 inci kısmı n 

Kapalı 

n 

z. 127749 -
25000 -

761 23 

29 50 
5911 16 
6086 83 

71 25 

8500 -
1875 -

İst. Daimi Encümeni 

Kırklareli Belediyesi 
İst. Belediyesi 
İnhisarlar U. Müd. 

" " fst. Belediyesi 

2fH>-39 15 -

15·6-39 
9·6-39 

27--6-39 
27-6-39 
23-6-39 

15 -
14 3{) 
10-
11 30 
2 30 

Kayseri C. H. P. iıyönkurul Başkan. 1-7-39 11 -
Ordu n n Başkan. 29 6-39 15 -

Elektrik Havagazı-Kalorifer ,tesisatve malzemesi) 
~.. ._._.. ......... _ 
Seyyar telegraf makinesi: 45 ad. Kapalı z. 6142 50 460 69 D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 24-7-39 15 30 

A•k. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 23-6·39 14 -
Zonguldak Ereğli Kömürleri İşlet- 21-6·39 15 -

Elektrod: 4 kalem (temd.) Aç eks. 1600 - 120 -
Kalorifer ve 11cak su teaisatı (şart. 10 L.) 97045 50 

(temd.) 

Mensucat, Elbls~, Kundura, Çama,ır v.s. __________ .....;..-______________ ___ 
Avcı yeleği: 4()00 ad. Kapalı z. 9200 -
İş elbiıesi: 160 ad. Paz. 600 -

Matbaa-ı,ıeri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua: 4 kalem Paz. 

Nakliyat Boşaltma - YU_kletme _ 

K. ot nakli ve balya yapılması 130 t. Aç. eks. 2080 -

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. -
Benzin: 18-19800 litre 
Benzin: 8750 litre 

MUteferrlk 

Moletli bilet kompostörG: 40 ad.-komple 
büyük kurşun pensi: 100 takım 

Marangoz lcalem, eğe, varyoz ve çekiç 
sapları: 9300 ad. 

Emaye plaka muhtelif şekil ve eb'atta: 
8 kalem 

Çimento: 150[) torba 
Bakır tel 3 m/m tik: l 70 t. -1,5 m ın 

lik: 5 t. (şart. 875 kr.) 
Kalafat ipi: 1600 k. 
Zımpara lafı: 117 kalem (temd.) 
30 ad. can kurtaran yeletinin alınmasın· 

dan timdilik aarfınazar edildi 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

K. ot: 80 t. 
Süt: 2 t. 
Yoturt: 3 t. 
Yonca: 27 t. 
Zeytinyağı: 1,4 t. 1abun: 7,5 t.-beyaz 

peynir: 2 t. zeytin tanesi: 8 t. 
K. \büm 6 t.-tehriye: 2 t.-makarna: 8 

t -kırmızı meıcimek 6 t.- nohud: 7 t. 
Ekmelıt 1 ci: 7,5-8 t.-1&bun Faik: 150-200 

k.-kesmc şeker yerli: 800-900 k.-ko
yun eti: 4,5 t.-sadeyıığı: 400·500 k: 

Pastorize süt: 40 t. (temd.) 
Sakız kabak: 30 t.-taze fasulye: 30 t. 

(temd.) 
Ekmek: (6 aylık) (temd.) 

(B Müzayedeler 

Taksim bahçesinde ankaz 
Dizel motö.ü 20 beygir kuvvetinde 

Hindi Çini T:ıkası: s290 İngiliz Lira11, ln
giliz Takası: 1000 lngiliz Lirası 

Yazıhane eıyası 

H Mh 

Aç. eks. 

n 

Aç. eks. 

n 

Kapalı z. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

Aç. ekı. 

Aç. eks. 

n 

n 

n 
Paz. 

n 

Aç. ekı. 

Paz. 

n 

lit. o 17,70 
1548 75 

3500 -

740 -

3488 50 

1575 -
175000 -

672 -

2000 -
270 ...: 
480 -
SIO -

6000 -
4350 -

Kapalı z. 5926 -
Aç. art. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün veteriner mü
dür ügüne ve eksiltmeye iştirak edeceklerin ihale günü olan 
22 6.939 perşembe günü vilayet daimi encüm~nine mü,.a
caatları ilin olunur. 

__.._ ...... ---------------------...-------s=ıı~-=----....-....----Mahrukat, Benzin, l\.1akina yağları v. s. 

Radyoe~ Müdürlüğünden: 

Etim~sgut radyodiffüzyon istasyonuna ait servis otobü
sU için 939 mali yılı içinde azami 19,800 asgari 18 bin litre 
benzin açık eksiltme ile satın almacaktcr. 

Beher litre benzin için 17, 70 kuruş fiyat tahmin edil
miı olup muvakkat teminatı 262 lira 84 kuruştur. 

Açık eksiltme 22.6.939 perşembe günü saat IO da ya· 
pılacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminatlarını ihale gününden la
akal bir iÜD evvel radyoevi muhasebecilik vezneıine ya~ 

690-
45 -

mesi Gen. Direk. 

M. M. V. SAK. 

n n 

M. M. V. SAK. 

İzmir Veteriner Müd. 

262 84 Ank. Rndyoevi Müd. 
116 16 Dahiliye Vek. Ank. 

262 50 D. D. Y. Haydarpaşa 

55 50 

261 64 

119 -
10000 -

150 -
20 25 
36-
61 -

n 

n ,, 

İzmir Belediyesi 
P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. 

İst. Talefon Müd. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
M. M. V. SAK. 

Afyon Kor S.'ıK. 

n n 

" n 
Ank. Lvz. SAK. 
Orman Koruma Gen. Komut. Ank. 

450 -
327 -

444 60 

-

,, 
" n 

Bolu Memleket Haatanesi 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
n n 

Bolu Hapishane Direk. 

İst. Daimi Encümeni 
İst. l ci İcra Galata Yelkenci Han 

No. 5 
Toprak Mahsulleri Ofüi İıt. Şub. 

İst. 3 cü İcra Mem. Galata Ömer 
Abit Han Zemin Kat Nu. 13 

iWIW - s 'PW .' • 

26-6-39 15 -
9-6-39 15 .-

9-6-39 11 -

22-6·39 - -

22-639 10 -
21-6-39 15 -

26-6-39 

26-6-39 

26-6-39 

16-6-3{1 
27.7.39 

23-6-39 
19-6-39 

23-6-39 
23-6-39 
23 6-39 
2.3-6-39 
12-6-39 

IO 30 

IO 3~ 

10 30 

16 -
il -

15 -
15 -

14 -
14 -
15 -
10 -
14-

13-6-39 15 -

9-6 39 15 -

9-6-39 15 -
14-6-39 15 -

10-6-39 12 -

23-6-39 15 -
8, 12-6·39 13 -

20-6-39 0 11 

nzzz -,. 

tırmaları ve ihale gün ve saatinde unvan ve ruhsat teık .. 
releri ile birlikte radyoevi müdürlüğünde toplanan satın 
alma komisyonunda hazır bulunmaları ilan oluııur. 

Bu işe ait şartname radyoevi müdürlüğüude her gün 
görült:bilir. 

Dahiliye Vektlletinden: 
Vekalet maknm otomobili için açık ek iltme ile sene-

lık 8750 litre benziıı almacaktır. 
Muhammen bedeli 1548 lira 75 kuruştur. 
Muvakkat temiııdt mikta11 116 lira 16 kuruştur. 
Alınacak beıızinin evEah eksiltme şartnamesinde yazılıdır. 
Eksıltme 21.o.9.19 çar~au.ba güııü saat 15 te Vekalet bi-

n ıernda toplanacak Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
lste~lilerin tık si itmeye girtLilmek için 2490 sayılı kanun

da yazılı ş rniıı h:ıiz ve ;@k lan İı~mil bulunmaları lilzını•ır: 
Talipler ~artnamt..fori bedelsiz olarak her gün Vekalet fe

nzım ınüdlirlüğünden ulahilirler. 

İstanbul elediyesinden: 
Muhammen Teminat 

bedeli miktarı 
Arttırma veya ekıiltmeye 

konan it ----- ----- ---------- --
3A3 30 29 50 Azepkapa Çöp iıkeleıinde yapdr 

cak tamirat. 
Muhammen bedelile teminat ııı1ktarı yukar1da yaııb iti' 

9.6.939 cuma güuü Ddimi Encümeı: dP pı.zarlığı yapılıcaktıf• 
Buna ait şartname Zabıt ~e Muamelat müdürliifii lr•Jr 

mir.de görül bilir. Tı!liplerin mezkur giinde teminat nıakbll• 
veya nıcictuplıırılc birlikte ıa;.t 11 buçukta Daimi Bnel111111" 

de hazır bulunmaları ilan olunur. 

!Vtüteferrik 

İzmir Belediyesinden : 

Fen heyeti deposuna tesii.n edilmek şartile 1500 to 
çimento satın alınması bnşmübendislikteki şartnamesi 
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1575 lira olup ihalesi 16.6.939 
ma günü saat 16 dr..dır. İştirak edecekler 119 liralık 
nat makbuzu ile encümene gelirler. 

D.·vlet Deı;ıi~yoH_ırı \e Limanları f~telme U. ldaresirıdeo: 

~1uh:mnırıı l d ileri ile miktar rn rnoıfları aşağıda .; 
3 gıırııp malz me ve <'" a her gurup nyrı ayrı ihale ed• 
üzere 26.6.934 pazartesi günü s3at 10, 30d'l Haydarpaşadı ~;t 
na-.ı dı hilindPki Komi, yon turufından açık ek iltme usıı91 e 
tın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlC'rin hcı gurup hiıazında yaıılı 
vakkut t.~11~~nat .ve kanunun t~yin ettiği vesaikle birlik~ 
sılıme gmıu saatıne kadar Korınsyr na müracaatları ıızıııı 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olar•~ 
tılmaktndır. 

1 - 40 .ıd t rnolet)i bilet koıııpostörü ile . 
komplıı büyiık kurşun pensi mulıamml'n bedeli 3500 Jır' 
vakkat terrnr.ı.tı 26'.l lira 50 kuruştur. 

2 - 9300 adet marangoz kalem, eğe, varyoz ~~ ,ıı 
ı:.aplıırı muhammen b2cleli 740 lira ve muvakkat teııı•11 
lira 50 kuı nştur. . 

3 - Muht~lif ş kil ve t b'adda ve vavonların dabil 
" ~ılmak iıı~ re &eh.iz. kalenıden rnüreldteb eruaye plaka t 

men Ledelı 3488 lıra 50 kuru§ ve muvakkat teminatı 1' 
64.ı kuıu~tur. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

16u0 kilo kalafat ipi açık eksiltme ile alınacak~' 
hammen bedel 672 muvakkat teminat 51 lira olup ek•' 
23.t>.939 cuma günü saat 15 de müdürlük binaıınd• 
lacaktır. isteklilerin muvakkat teminat, ve kanuni 
larile o gün ve o saatte Komisyonda bulunmaları. . 

Şartname ile nümunesi her gün leyazım Amirlit' 
görülebilir. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

1 - Td, fon hatları ihtiyacı için 170 ton 3 nı/'11 

1,5 m1lımetre ki cem'an l 75 ton bakır tel, kapalı zıııfl• 
me)e çıkarılmıştır. ı 

2 - Mu!ıammf'n bade) 175.000, mnvakkut terni11111 

Jı.a otup C'k~iltmesi 27.7.939 perşembe gimii saat 11 ~ 
ında P l T. Cınum Müdürlük bına~ıudaki Satınalma 0 

n unda yapılacaktır. 

~ 

3 - İstekliler, rnııvakknt teminat makl>uzu "e}' o 
mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflar1111 

saat tO a ı-.adur n cıkür Kouıibyoııa Vı!receklerdir. , 
4 - Şartıınmr! r, Ankarada PTT. Levazım, f~t~ 

Kınnrıy:ın hanında PTT. Ayni}at şubesi müdürlükJeriJI 
kuruş n uknb !inde verilecektir. 

A!ıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez ,satı-' 
Komisyonundan: 

117 kalem zımpara taşlarının ihale a-ünü sehl'eJ1
1 

o'arak ilin e:dildiği görülmtıştiir. 
Şartname esas olduğu ve ihalenin şartaamed• 

gibi t 9.6.939 pazartesi gUnii saat 15 de yapılac•t' 
lunur. 

M. M. VekAleti Satınalma Komiıyonund•0 : ,, 
30 adet can kurtaran yeleğinin ahnmaıındaJJ 

ıarfınazar eailmiştir. 

• • • ,..,4. 
Silptirge ve cıvata alınacaktır : Bak fablıarlar U. 

rıaa. 



~ak, Zahire, et ve Sebze : 
---,···· ·----- ....... ·---

Ankura Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 1 

l - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyucı için 1 

·000 kilo yonca açık ek ·iltmPp~ konmuştıır. 
2 - Tahmin hcdı·li 810 lira olup muvakkat teminııtı 61

1 
dır. 

3 - Eksiltmesi 23.6.1939 cumartesi ~unu saat 10 ılıı<lır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı 

ııunun 2, 3 üncü maddelerinde ist,.ııilen belgeleriyle birlikte 
nkara Levnzım Amirliği Satıııalma Komisyonunca gelmeleri. 

Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan : 

ETukın Adı Miktarı Tutarı 

Lira kr. 
Eke.ek 291000 Kg. 29827 50 

Mu.,.kkat teminatı 2237,07 liradır. lbıılesi 
23-8-39 da .aııt 9 da yapılacaktır. 
Koyun eti 70000 ,, 
Sığar eli 18.100 ,, 
Dano eti 8700 ,, 
Kuzu eti 1370' ,, 
Koyun böbrek ya~ı 2150 " 

35000 
8140 
4524 
4795 
1290 

53749 
Muvakkat teminat 4031, 18 liradır. İhalesi 

23-~39 d aaat 9,30 da yapılacaktır. 
Sade yat 29200 Kg. 2 616 

Muvakkat teminat 2146,20 liradır. İhalul 
23-8-39 da saat 10 dol yapılacaktır. 
Kuru soa-an 36100 " 
İnce tuz 10500 ,, 
Pa1tırma 530 ,, 
Snlça 3430 " 
Kuru fnıulye 13500 • 
Patates 361000 ,, 
İbhımur 20 ,, 
Çay 250 ,, 
Nohut 5400 ,, 
Barbunya 7300 ,, 
Bula-ur 3725 ,, 
Vanilya paket 4qo 
Kuru aarmıııık 514 " 
Korn biber 57 ,, 
Kırmızı biber 31 ,, 
Karo mercimek 203U ,, 
Kırmızı mercimek 1160 ,, 
Kimyon 20 • 
Kakno 98 ,, 
Kon1erve sebze (ik2') kutu 4150 
Kuru bamya 350 ,, 
Blirfilce 880 ,, 
Şeftali konserveııi kutu 1410 
Soda 11860 ,, 
Zencefil la ,, 
Darçın 18 ,, 
Kahvt! 64 ,, 
Salep 2'.? ,, 
Limon tı:zu 40 • 
Kuru bezclya 1235 • 

2527 
682 50 
371 
l029 
1890 
2527 

18 
900 
756 
949 
409 75 
49 

128 50 
62 70 
12 40 

312 
174 
40 

137 20 
1452 50 
385 
132 
987 

1428 80 
26 
2'l 20 
96 
53 
44 

247 
, 

17853 55 
Muva~kat teminnt 1330,02 liradır. İhaleııi 

ıJ.6-39 da Hftt 10,30 da yr.pılacaktır. 
Elma 9700 ,, 
Zerdali 1500 ,, 
Armut 50UO ,, 
Portakal tane 45200 ,, 
Taıe üzilm 13500 ,, 
Şeftali 1900 • 
Tuc kayıt 1800 ,, 
Ayva 6SOO ,, 
Çilek 2250 ,, 
Kiraz 1500 ,, 
Vifne 2060 " 
Taıe erik 4100 ,, 
Kavun 20600 • 
Karpuz 16600 • 

Muvııkka teminat 1201,76 liradır, 
23.6.39 at J4 de yapılacaktır. 
Hıy r tane 10300 
Dolmalık biber 5 100 ,, 
Sivri biber 1235 ,, 
Tnze yaprak 820 ,, 

Hava~ 5200 " 
İıpaoıık 20500 ,, 
Semiz otu 4900 ,, 
Tomatea 
Taze ıotan 
Maydan()ı: demet 
Palbc n 
Nane demet 
Dt:rc otu demet 
Calı fuulyası 

Ayşe kadın fuuly&1ı 
Dolmalık kabak 
Limon tene 
Taıe bamya 
Kerevlı 

Lahana 
Pra1a 
Bal kabağı 
Taze bakla 

18400 ,, 
3350 " 

19600 
235j0 " 

4350 
llJOO 
3480 ,, 

16400 • 
14900 it ' 

62500 
3525 ,, 
3150 ,, 

166CO ,, 

19300 " 
6400 • 
7000 • 

2425 
180 

1250 
2260 
2700 

570 
540 
816 

1012 50 
1'30 
515 
615 

1648 
1162 

16023 50 
ih. lui 

540 
765 
185 25 
164 
416 

2460 
735 

2208 
335 
392 

2826 
87 

222 
522 

2624 
1188 
2509 
705 ' 
772 50 

1328 
965 
512 

1064 

Münakasa Gazetesi 

Yeşil salata tnne 
Marul ,, 
Pancar 
Karnabahnr tane 
Yer elmaııı 
Taze bez lya 
Enginar .• tace 

-

Taze sarmısıık demeti 
Kırmızı turp ,, 

6~00 
7200 

700 ,, 
4100 ,, 
1620 ,, 

500 " 
4700 
70 l 

2050 

315 
432 
35 

656 
113 40 
60 

752 
14 
41 

26534 15 

Muvakkat teminntı Hl90.(ı6 liradır. İhalesi 
23-6-19J9 sanl 15 te yapılacaktır. 

Kok kömürü ton 3165 
Kıriple ,, ,, 317 

82290 
6657 -- ~ 

88947 

Muvakkat 
23-6-1939 saat 

Toz şeker 
Kesme şeker 

teminatı 6671.3 liradır, İhaleıİ 
16.30 da yapılacaktır. 

41900 ,, 

15500 " 

11732 
4980 

Muvaltknt teminat 1251.tJO 
24 6-1939 saat 9 da yapılacaktır. 

16692 

liradır. İhale1i 

Koyun iıkembeı.i tane 1700 
Sığır ,, n 560 
Koyun beyni ,, 1900 

,, kara ciğeri ,, 4750 
Paça ,, 13200 

212 50 
224 
332 50 

1187 50 
3.10 

2284,50 
Muvakkat teminat 171 .49 liradır. İhalesi 

24 6-1939 saat 9.30 da yapılacaktır. 

Pirin<; 27850 " 6684 
Muvakkat teminatı 501.30 liradır. İhale1i 

24-6-1939 saat 10 da yapılacaktır. 
Yumurta tane ~66000 5320 

Muvakkat teminatı 399 liradır. ihalesi 
24-6-1939 saat 10,30 da yapılacaktır. 
Zeylin yağı 11200 ,, 6160 

Muvakkat teminatı 462 liradır. İhalesi 
24-6-1939 saat IO 45 de yapılacaktır. 
Kaşar peyniri 4200 ,, 
Beyaz peyuır 10400 ,, 

2730 
4368 

7098 
Muvakkat tcmiontı 53:.!.35 liradır. İhalesi 

24.6.939 saat 11 de yapılacaktır. 
Zeytin tanesi 6100 ,, 2318 

Muv kat temioalı 173.85 liradır. İhalesi 
24.6.939 saat 1 1. 15 de yapılacaktır. 
İyi ıu teneke J0200 ,, 
Buz 900 ,, 

4775 
45 

4!:120 

Mu.•akkat teminatı 361.50 liradır. İhalesi 
24.6.939 saat J l.3ll da yapılacaktır. 

(Dev mı var) 
....... ~g~~-=~========· 

Muhammen bedeli 10671 180 lirn oh>n 14 knlem knro f.yans 
ve ıuamikler 21.7 1939 cuma günü 111at 15.30 da kopalı :ıarf usulil 
ile Aokanıdn idrıre binasmda •atın ahrncckhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (800 39) liralık muvalıkcıt tenıirat 
ile kanunun tayin elliği veııiknlıırı ve tel lıflerini aynı gün saat 14,30 
a kadar Komisyon Reiıli~ini verroeleri lazımdır. 

Şartnameler pnreeız: olarak Ankunda Malzeme Daireııiaden 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(3993) 2-4 

Yüksek Mühendis I\1ektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektebimiz.in 939 mali yılr iaşe ihtiync ıudan olan 1500 kilo viı· 
ne, J500 kilo çilek ve 150(} ldlo kayısı reçt li bir şnrtnnme ile açık 
eksiltmeye konulmuşlardır. Beher ltilo reçelin muhammen bedeli 
"42,50" kuruş ilk teminatı "141,75" liradır. 

Eksiltmesi 23.6.939 tariuine rastlıyan cuma günü saat 14,30 da 
Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi binası dnh.linde toplanan 
Satınalına Komisyo unda yapılncaktır. Şartnıımı:sini görmek istiyeo· 
lerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de belli gün ve saatte Ko· 
misyonda hıızır buhrnmalan iliio olunur.(3921) 2-4 

İstanbul Sı llhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu tıılcbeleri için diktirilecek olan 549 
adet palto imaliyesi işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 14.6.939 çarşamba günü saat 15 de Catalotlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binaıında kurulu Komiıyon· 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fint bir palto dikimi 900 kuruştur. 
3 - MU\ aklmt teminat 37tl lirn 58 kuru,tur. 
4 - İstekliler ş rtname ve numuneyi her gün Fuatpaşn türbesi 

karşısında leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 
5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka· 

nunda yazılı vesikalan ve en az 500 paltoyu iyi diktiğine dair vesi· 
ka ve dük\,an sahibi Tüccar terzi ~ınıfından bulunduğuna dnir ün· 
van tezkere i ile birlikte bu işe yeter muvakknt garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gel· 
ıueleri. (3792) 

imtiyaz:. ubibı ve yazı işleri Direktörü : lıımail Girit 

Basıldığı yer : Merkez: Basımcvi, Galata 

8 H ziran 1939 

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

Süpürge 3000adet 60 .- 4).- açık eks. 1 O 
31.20 ,, 11 Muhtelif eb'atta 9000 ,, 416.~ 

yuvarlak başlı cı· 
vata 

1 - Nümune ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve 
miktarı yezılı iki kalem malzeme açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksilt
me saatleri hizalarıncia yazılıdır. 

ili - Eksiltme 23.VI.939 cuma günü Kabataşda Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 'apı· 
lacaktır. 

iV - Süpürge nümunesi her gün sözü geçen Şubeden 
görülebileceği gibi şartnameleri de parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için leyin edilen gün ve sa
atlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri. (4015) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. B. % 15 Te. Eksiltmenin 

L. K. L. K. şekli sn ti 

-------- ---------------
Şevrole marka oto- 1 adet 600. - 90. - Paz. t 4 

mobil 
Tütün tozu 150 ton 847. 50 127. 12 aç. art. 15 

1 - 934 modeli 1 adet Şevrole marka otomobil i e, 
Haziran 939 tarihinden ikinci teşrin 939 tarihine kadrr Ci· 
bali fabrikasında birikeceği tahmin olunan 150 ton tütün 
tozu hizalarında gösterilen usullerle satılacaktır. 

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

ı ili - Arttırma 9.Vl.939 Cuma gilnü Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satışı Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden 
alınabileceği gibi mallar da her gün Cibali fabrikasında 
ve nakliyat Şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin, edilen gün ve 
saatte % 15 güvenme paralnrile birlikte yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri. (3588) 4-4 

• • • 
1 - Şartname i mucibine 32000 kilo toz p l et ko

lası kapalı zcrf usulile eksiltmeye konulmu tur. 
ıl - Beher yüz: kilosunun muhammen be eli sdf 17,64 

lirn hesnbile 5644, 80 rnuvnkkat temin tı 423,36 Ji adır. 
111 - E <siltme 15.Vl.939 perşembe günü ssat 15 de 

Kabataşda Levazım ye Mubayaat Şube~indeh:i Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün &özü geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 
7 ,5 güvenme parası makbuzu veyn banlrn teminat mektu
bunu ihiiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir sant 
evveline kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi laztmdır. (3619) 3-4 

• • • 
1 - Osram, Tungsram, Filips ve Luma markalarından 

olmak üzere mevcut listesi mucibince muhtelif vatlık (7590) 
adet ampul yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1400 muval kat teminatı 105 
liradır,. 

3 - Pazarlık 14.Vl.939 çarşamba günü snai: 15 de Ka
bataşda Levazım ve Muhayaat Şubesindeh:i Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız a· 
lınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gfinde % 7,5 
güvenme par.ılarile mezkur Komisyona gelmeleri 

(3790) 3-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 75.000 ad t yüz kiloluk 

iizüm çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 
il - Muhammen bedeli 3 ! .500 muvakkat teminat pa

rası (2362.50) liradır. 
111 - Eksiltme 19.Vl.939 p zartesi gilnü saat 12,SO 

da Kabataşdn Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
suisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levl!zım Şubesi veznesile 
İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerinoen (157) ·uruş mukabi· 
linde alınabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif me ~tup
larını % 7,5 güvenme parası makbuz.u veya hankli teminat 
mektubunu ihtiva edcc k kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar mezk!ır Komisyon Bnşkanhğmn 

makbuz mukabilinde vermeleri ltizımdır. (38 ~8) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Cabier des Charges 
Jours Heu:-es 

d'adjudicat. eıtimatif pt"Oviıoire 

A) Adjudications au Rabais 
Conatructlona - R6parations -Trav. Publl.:.!_~el de Construcllon-Cartogrlllp".!!__ 

Rep. bat. municipale Publique 
" echelle voierie i Azapknpı Gre iı gre 

Conıtr. bassio, local pr. machine et centrale Pli cach 
elcctrique au jardin Taxim (cab eh P. 51) 

Constr. bat. manipulation a Gerze n n ,. 394) n 

,, ,, ,, tabacs a Gümüş ,, 
Hacıköy (cah eh P. 40j) 

Rcpar. pont en bois de Saruu s route Publique 
Yalova-Keramursel 

Constr. Maisoo du Pcuple iı. Koyseri Pli cacb 
,, n ,, ,, n Ordu (2 ne par.) ,, 

Electrlcite-Gaz-Cb•u~ 2 Central (lnstallallon 

Appareils telegraphiqueı ambulanlı: 45 p. Pli cadı 

Elcctrode: 4 lots (aj) Publique 
lnstall. r.hauffage cenlral et eau chnude 

(cab eh IO L) (aj) 

Halllllement - Chaunsures - Tlasus - Culr• 

Gileb de chasıeurs: 4000 p. 
Habib de trnvail: 150 complcts 

Travaux d'lmprlmerla - P•peterıe 

lmprimes: 40 lob 

Pli cach 
Gre a gre 

Gre a. gre 

Transport - chargement .. d6chargement ... -- ............ --~- ...... 

Tracıport arliclu monopoliıea (aj) 
.. sel (aj.) 

Transport et emballage de foin: 130 t. Publipue 

Combustlble Cerburant - Hullea 

860 -
393 30 

10149 75 

78815 49 
81157 83 

950 -

127749 -
25000 -

t MatarlelJ 

6142 50 

1600 -
97045 50 

9200 -
600 -

2080 -

Benzine: 18-19800 litre& Publique la lit. O 17,70 

,, 8750 litreı " 
Dtver• 

Plaque1 eınaillcı div. dim.: 8 lots Publique 
Manchcı pr. pioche, mnrter.u, limes t tc : 93UO p. n 

Pioceı en plomb: 100 p -compositeur de ,, 
billeb: 40 p. 

Ciment: 1500 sacs ,, 
Corde de calfeutragc: ltiOO k. n 

Pierre emeri: 117 lots (ııj) 
L "adjudıcatioo concrroant l'achat de col de 

1548 75 

3488 50 
740 -

3500 -

1575 -
b72 -

65 -
29 50 

761 23 

5911 16 
60S6 sa 

71 25 

8500 -
1875 -

Municip. Kırklr.reli 
Com. Perm. Municip. ist. 

" " 

15-6-39 15 -
9-6·39 14 30 

26-G-39 15 -

Com. Ach. Eern Monop. Kabatache 27-6'-39 10 -
,, 

" 
Com. Perm. Municip. lst. 

Pres. P.R.P. Kayseri 
,, Otdu 

27..S..39 11 30 

23-6-39 2 30 

1-7-39 it -
29-6-39 15 -

460 69 Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. Bur. 24·7-39 15 30 
Exped. H. paşa 

120 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 23-S-39 14 -
Oir. Gen. Expl. Houılles Zonguldak 21-6 39 15 -

et Ereğli 

690-
45 -

262 84 
116 16 

261 64 
55 50 

262 50 

119 -

Com. Ach. Min. Def. N t. Aok. 

" n 

c~m. Acb Minist. Def. Nat. Ank. 

Dir. Mooop. Matatya 
n ,, Sinop 

Dir. Veteriııaire İzmir 

Dir. Radios Ank. 
Miniı. de l'lnt. Ank. 

26-6-39 15 -
9 U-39 15 -

9-6-39 il -

9-0-39 14 -
9-6 39 15 -

22-6-39 

22 6-39 ıo -
21-6-39 15 -

lhe Expl. Ch. fer Etat Haydarpaşa 26-6-39 10 30 

n n 

n n 

Munlcip. İzmir 
Dir. Telephones İst. 
Com. Ach. Dir. Gen Fı:b. Milit. Ank. 
Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

26-6-39 1 o 30 
26·6-39 1 o 30 

16-6-39 16 -
23·6·39 15 -
19-6-39 15 -

" sauvetage a He ırnnulee 
Fıl cuivre de 3 ınlm: 170 t.-id. de 1,5 m1m: 5 t. Pli cach 175000 - ıooo) - Oir. Econ. PTT Ank. et İst. 27-7-39 11 

(cah. eh. P. 875) 

Prov1alona 

Fromage blauc: 9750 k.·id. kach~r: 3,6 t. Pli cach 
Sucre: 69,9 t -id. carre: 5 t. (cah eh P. 131~ ,, 
Orge: 28,5 t -pnille: 7 t. foio: 2,5 t.-son: IO t. Publique 

Bonne eau: 3000 bidon• n 

Tr~fleı: 27 t. " 
Huile d'oliveıı: 1 ,4 t.-~avon: 7,5 t ·fromage Gre a gr~ 

blanc: 2 t.-oliveı: 8 t. 
Raiıin ıec: 6 t.-maccrouiıı: 8 t.-vermic.:lles: n 

2 t.-lcotilles rouges: 6 t.-pois chichc: 7 t. 
Pain: 7,5·8 t.-savon Faik: 150-200 k.-ı;ucre: P•hlique 

800-900 k.-viande de mouton: 4,5 t. -
beurre: 400-500 k. 

Lait: 40 t. (aj) Gre iı rre 
Ccurge: 30 t -haricots verts: 30 t. (aj) ,, 
Pain (pr. 6 mois) (ııj) 
Foio: 80 t. Publique 
Lait: 2 t. n 

Yogbourt: 3 t. ,, 

B} Adjudications a la surenchere 

Gommeı a effaccr: 11200 p. (rectif) 
Charboa eteiot de four: 1, I t. 
Decombru halisse 
Bois melanıe: 712 quir.taux 
Meubles de burcau, barils ete. 

Cempeoaation lado-Chioe: 8200 i-ld. 
Aaglaiıe: 1000 :S 

lıleublea de bureau 

Moteur Dıe1el de 20 CV. 

Diıce•bteı danı jırdin Tazim 

Gre iı gre 
,, 

Publique 

Publıque 

Pli cıacb 

810 -

6uOO -
4350 -

2000 -
270 -
480 -

452 -

-. 

5926 -

699 39 
1962 -
248 25 
219 38 

61 -

450 -
327 -

150 -
20 25 
36-

444 60 

Dir. H}g• et Auist. Soc. Cağaloglu 

" " 
n " 

" " Com. Ach. lnt. Ankara 
Comm. Gen. Prot Forcts Ank. 

,, 
" 

Hôpital Reg. Bolu 

Com. Ach. Comm. Miltt. lst. Fıodıklı 

" n 
Oir Prisoo Bolu 
Com. Ach Corpı Armee Afyon 

" ,, 
n ., 

12-7-39 
14-7-39 
19-7 39 
19-7-39 
23·0-39 
12 6·39 

15 -
15 --
14 30 
14 45 
IO -
14 -

13 6-39 ıs -

9 6-39 15 -

0-6-39 
14-6·39 
10-6·39 
23-6-39 
23·6 39 
23-6-39 

15 -
15 -
12-
14 -
14 -
15 -

Conı Ach Econ. Monop. Kabatncbe 21-6-39 10 -
Com. Ach lt,t Tophane 12·6-39 14 30 
Defterdarat lst. 19-6-39 14 -
Prepoı~ ForCts Dörtyol 13·6-39 15 -
4eme Juge du Trıb Civil de Paix de 9*39 14 -

Beyoğlu lst. Tülün Gümrük No 2 
Office Cerealea Suc. lst. Juıqu'au 15-6-39 

3eme Bur l:dc. lst. Galata Ömer 20-6-39 9-11 
Abit Han rez de chnustee No ıa 

lcrc Bur. Exec. llt. Galata Yel- 8,12- 6-39 
kcnci Han No 5 

Com. Pcrm. Municip. İıt. 23-6-39 15 -

Müteahhitlerin Takvimi 
Cuma 9.6.939 

Miknıskob (M. M. V.) No 1079 
Koyun eti (Tekirdağ Ask. SAK.) No 1079 
• Kömür (Seyhan Orman Müd.) No 1078 
Eter, lıı.ol, okıijen, gaz bezi (İzmir Beled.) No 1076 
Çimento n ,, No 1076 
incir depoları inş. (iz.mir İncir ve Üzüm tarım satıı 

No 1076 
Buz depoları ioı. (Tr bzon Bcled.) No 1975 
Ekmek (E~kişehir Cezaevi) No 1072 
Granit, parke taşı (İzmir Beled.) No 1070 
• Rotatıf tebı ıoakioeai (Gazetecilik ve Matbaacılık TAŞ 
Lastik izoleli koblolar tiat. Elektrik iılcri} No 1054 
Ekmek (Aydın C. Muddeium.) No 1061 
Sııbun ve kunı fasulye. (Gireıoa Aık. SAK.) 1062 
Hükumet konağı in~ ti.pir Kaymakam.) No 1065 
Benzin (Ank. Gümrük ve lahisarlar Vekaleti) No 1065 
• Otomobil ve tülün tozu (İnhiHrlar U. Müd.) Na 1067 
Sakız. kııbak ve çalı fasulyesi (Seiimiye Ask. SAK.) No 1061 
Kırıkkaledc yap. ııışnat (Ask. Fabrikalar) No 1067 
Demir baskül (O. D. Y.) No 1067 
~uhııvvilc: wrk. inı. ,!tit. Elektrik İşleri Müd.) No 1068 
Can kurt~ran yeleii (lst. Denizbank U. Müd.) No 1069 
Yol inş. tlzmir Bcled.) No l 070 
Dana eti, erzak ve elemek tİzmir Beled.) Na 1070 
• Bina anka.ıları (Ank. Be)cd.) No lft70 
Madea kömGru (İzmir Bcled.) No 1870 
İnhisarlar mf:lmuli~ı nakli (Malatya labisarlar Müd.) No 1( 81 
Tuz nakli (Sinop lııhısarlar Mad.) No 1081 

Memento des Fournisseurs 
Vendredi 9.6.939 

Cible iı;ole (Dir. Gen. Electricite lst.) No 1054 
Pain (Procureur Gen. Aydın) No 1081 
Savon et haricoll ıecı (Com. Acb. Mi!it. Gire.on) No 1081 
Cooıt. kon •. k gouvernemental (Kaymakamat lıpir) No 1065 
Benzine (Miniıt•re Oouanea et Monopolu) No 1065 
• Aato et poudre de tabacs (Oir. G~o. Moaopolu) No 1081 
Leguınu tCom. Ach. Milit Selımiye) No 1067 
Cooıtr. a Kınkkalo (Fabriquu Mllit.) No 1067 
Bucule en fer (Gbemhıa do fer Etat) No 1067 
Conıtr. bat centr:.ıle (Dir. Gea. Electricltc\ lıt.) No 1088 
Col de 11auvetare (Oir. Gen. Denizbank lıt.) No 1069 
Constr. route ( Iunicip. lımir) No 1070 
Viandc cie veau, pain d proviıion (Monicip. l:ıınir) Na 1070 
• Decombres bat {Municip. Aok.) No 1070 
Pierıeı granit.es (Municip. Iıımir) No 1070 
Houille ,, n No 1070 
Paio (Procurcur Gen. Eskişehir) No 1071. 
Couıtr. fabriquc de ılaoe (Mucicip. Trabzon) No 1075 

., depôt de fia-ueı (Coopcra\İve venteı raiıinı el fiıuet ; 
No 1076 

Ciment (Municip. iz.mir) No 1076 
Etbcr, lisole, oxygene ele. (Murıicip. lzmir) No 1076 
• Charbou de bois (Dir. Forets Seyhan) No 1078 
Viande de moutoo (Cow. Ach. Mılit. Tekirdat) Ne I079 
Microıcobe (Ministere OH. Nat.) No 1079 
Transport llrticlH monopolish (f)ir, Monopolu Mdatya) 
Transport de sel (Dir. Monopoles Sinop) No 1081 

b) YEDELER 
İstanbul Defterdarlığından : 

Muhammen kı1 
ur• 

Üsküdal' Balaban Gümrük Muhafaza kultibesi ankazı, 20 
Çengelköyii ,, ,, ,, ,, ,, 90 
Kanlıca ,, ,, ,, ,, ,, 20 
Çubuklu ,, ,, ,, ,, ,, 11 
Buyükdere ,, ,, ,, ,, ,, ~ 
Hasköy ,, ,, ,, ,, ,, 461 

Halıcıoğlu ,, ,, ,, ,, ,, 35 
Galata Körkçükapısı ~: 
Galata Kalafatyeri 4" 
Galata Azapkapı nokta 2 
İstanbul Tülin gimrüğü iskelesi Yağcılar mubafau zO 

kulübesi ankazı. 
İstanbttl Reli iskele.ııi Y ağcllar nokta ktUübeai aDkazı 2 
İstanbul Ayazma yeni sebze hali arkası kulübesi ankası 8 
Haliçfeneri glimrük kulübesi enkazı 45 
Balat gümrük kulübesi ankaıı 6" 
Ayvan.aray gümrük kulübesi ankazı -iJ, 

Y~karıda mevkileri yazılı on alh gümrük ıaula~ 
nokta ve kulübesinin ankaz:larmm satışı 19.6.939 pıı• 
cıilnii saat 14 te yapılacaktır. ti 

isteklilerin % 7,5 nisbetintle teminat makbuzlaril•
1
: .... 

kur saatte Defterdarlık Milli Emlik Müdfirlilğinde t•P 
Komiıyooa mUracaatleri. 


