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Umum Tüccarların ve üt ahhitlerin mesleki Organıdır 

Programh Yükselme 
Yazan : L. A. KENBER 

1 çok mühim birlrolu olacağını~ ka
bul etmek l~zım gelir. Bu rollnrı 
iyi idare edecek olan teşekküller 
kııa bir zamanda teau:uv edecek 

/Jeulelirı kurmakla oltlu(/u iklisadl teme'ler gii11 
grçtlıkçe salJlamla~11wkladır. Tıirldye, Tiirkıye olalı 
beri bu son on beş se11rlık ylikse/111e11i11 111tirıas111t 

ilk defa olarak crnl11m<ı?Ja başlcımışlır. Tıirk Milleti, 
yİırdurııı lrnlk111111asım idrak elmiş bir ııaziyelle lm
lu11uyor. /{alkmnıa arlık kulmamışlır. }·apılarılar ııe 
lııındmı sonra yapılacaklar tam n:tirıasile yıif.srlme· 

rılu *mesut 11eliceleridir. 1 
• • 

&tkta9iye atfedilen bir hikaye Büyük Mili el Meclisinde geç~ n 
~dır.Güya Allah, Cebrail ile bir- bül ; e müzakerelerini diltkstle takip 
' her memleketi birer birer edenler, devletin ekonomi, ümran, 
llıtyi arzulayarak seyahatn çık- ziraat iılerine verdiii büyük ehem
' Avrupa ve Amerika ıenıa· \ miyetin ve bu işlerin başarılması 
da dolathkça burası neresi de için devletin milletten tı:ı.lısıl etti-

Ctbraile ıorar ve cevabını al- ti paranın tekrar milletin ihti· 
' aferinlerle 'I 0 memleketler 1 yaçlarına sarf edilmeııi yoluııdo 
~ltıı takdir ed:rmit! ı gösterilen hauasiyeti takdirle 
ı\~rupadan Aıyaya doğru gi· I karşılamışlardır. Ezcümle banka
~tn iki kıtaoın kapuıu nıev- ı cılık hayatında yurdumuzun mez
' bulunan Türkiyeye gelmiş- bar olduğu inkltafı göz önüno gc
Cohrail burası da Tarkiycdir 

1

1 tiriraek takdirlerimizi hayret çer
Yc hazırlanırken; Cenabıhak çevesi içinde katmerleştirmemck 

• il sözünü keımiş ve bilirim, mümkün değildir. 
tb, buraıı Türkiyedir. Çünkü Tıcaret hayatımıı.da müvazı o
ltı~ım Kibl ayni 9ekllde kal- larak yükselen milli bankacılığı-

! 1 demiş. mız. 937 ıeneainde umumi movduıı. l 
' 1 &il dü • ' h' I h ld olarak 88 milyon.lira ile kıır~ılaşmış• 

1 :ı.. zmenın tarı ı ıer a e k 038 · d b ·ı. 3ın iJ 
'I • 1 en senesın e u mlııblt ll.Pl -"•t\pd,.n ,..,.,. .. 1 -1-- ,. ___ .., .. vaa •••"J • &"'ı-..•-ı•••• 

• l hu . iÜn Cenabıhak ikinci ~uf mevduatının artmuı Türkiye 

ve memleketin feyiz v e saadetini 
artırmağa vesile olacaklardır. Biz
de kooperatifcilik oldukça iyi ne
ticeler vermeğe başlayan m üesse
selerdir. Bunun en iyi missallerini 
Taıım kooperatiflerinden görüyor 
ve an\ayoruı. 

İlk teşkilAtı bir az güçlüklerle 
kıırşı! aşmış olmasına rai'ınen 938 
6enesinden ıtibaren Tarım koope· 
ratif te9kilatı birden bire genişle· 
miştir. Mcsı:la 9dB &encsıııde 3847 
köye yapılmıf olan 5X6 koopera
tifin yüz on dört binden fada or.a• 
iı vardır.::;Bu kooperatiflerin yavaş 
yavaş bütün vilayetlerde teşekkül 
edebilmesi Ticaret ve Ziraat Ve-
ldiletlerinin preııaiplere bağ. ı ola
rak yapaca~ı teşvık ve himaye ıle 

wüıııkün olabilecektır. Bu himaye
nin osirgenmeyeceA-ini de en sala
hiyettar makamların tumiııatıııdan 

nnlıyabilirh:. 939 Hneaiudea itiba
ren Tarım koopcrnt flcriııiıı bini 
bulacağını ümid etmek pek tabii 
dir. 

ME 

Satış kooperatiflerine gelince : 
Sahı l mınlak nlarımı:ıda tee1SÜs et
miı bu teşekküll1::rin miktarı 34 kc.· 
dar dır ki hepsi birleşerek dört bü
yük birlik vücude getirmiılerdir. 
Bu birliklerin geniı, faaliyeti şaya
nı naur dır, f 1>ı kat bütün bu faali
yetltre rağmen birliklerin arthrıl· 

masında büyük bir zaruret var
dır. Satış kooperatifi müstahsilin 
mütevnı;sıtlaıın biaman ellerinden 
kurlarılınası için en iyi düşünülen 
tedbirlerin başında gelmektedir. 
Ancak bu kooperatiflerin mütevas
s,ta rahmet okutmayacak surette 
müstahsile faydalı olması lazım ge· 
lir. Bur un da devletin kanunları 

ile, nizam ve kararları ile daima 
mürakabe edileceğine şüphe etme
yoruz. Salış kooperatiflerinde ıer
mayesi iki milyon liraya baliğ olan 
ortakların bu işi daha ziyade mü· 
himseyerc k ileri götürmelerini can 
ve gönülden mzu eyleriz Ziraat 
bankasının bu işlere tahsis eyledi
ği 4 milyon liranın da arttırılacağı· 
nı tahmin edebiliriz. İşte iktisadi 
kalkınmanın yükselmeye tahvili için 
yapılacak işlerin proa-ramıodan bir 
kısım .•.•..• 

Ilı blr Hyabata çıkı• da Tftr· \ halkını iktııadl kaydelerl ııe ka-
·'" ıeçse herhalde O~ma~l~ dar çabuk istinas hasıl eyleditlni 
~hılle, TtirkGn Tü~kıyumı sıöıtormek lubarile ıayanı kayıdır· 
}lılr.ıa biribirinden tofrık ede- 034 senealnde tasarruf mevdua
tı'lt eserlerle k~r9ılataoa~tır. . h 67 milyon lira iken dört se~e 
Ubakika Türkun medenı tarı- ıonra J&nı t938 senesinde bu mık

, bu güzel yurdun bu ka.dar tar 108 milyon lirayı bulmuştur. 

Bulgaristanda Çilek Kıymetli Bir İhraç 
Mahsulü Haline Geldi 

, bir ölçü altında mamurıye- Bankalarla ala\cadar vatandaşla Bulg ristandan çi- Çliek tarlalarının ÇO· 

gayet temiz olarak dışarıya mal larıoı da kira ile •eçen ıene Yu
göndermeleridir. Çilek, ıebr.e n 1 i'Oılavyadan temin etmişlerdi. 937 
taze meyva mahsullerinin bozul- de Bulaar üzüm ihracatı 8000 va
mawaıı için bu sene de sofuk ron ikea 1938 de 12 bin vagonu 
hava depolsrı inta edilecektir. ıeçmiştir. 

Geçen sene de Vaça garıodıı bü- Bulgarların Avrupaya fer.la mal 
yük bir soğuk hava deposu daha sürmeleri puarları pefin olarak 
yapılmıştı. Bu, ııünde 45 vagon temin etmeleri c·n mahıullcrinin 
mahıul IC>ğutularak bozulmanın yabancı memleketlerde rağbet bul
ÖııÜne geçılebilecelc büyüklüktedir. ması, harice ıilratle temiz. mal 

Bulıarlar, çilek, domatu, mey- aevketmeleri, propaıandA )apma
va, ıebze ıibi çabucak bozulacak lan ve harice heyetler glSnderme· 
mahıulleri, tayyarelerden ıonra !erinden ileri geliyor. Son Bulgar 
kara ve ıu yollaıı vasıtasile de heyeti buııüolerde Almanyadan 
yalnız ıoğuk hava tesisatını havi dönmüıtür. 
vogon ve vapurlarla acvkediyor- Bulgar Nazırları heyetı, İtalya 
tar. ile yapılacak kliriog anlaşması i· 

Bulgarlar,. •.rtao ıhracatını. ko· çin Romanya gönderllecek heyeti 
!aylaşlırm~k ıçıo her sene bırer, seçmiştir. Heyete, reis olarak Bul
ı~i~e~ yenı va~u~ ve Tuna ıefcrle. gar elçisi V açov, ar.alıklara da 
rı açın de yenı şılepler aatın al.. Bulııar Mılli bankası direktörG 
makla ticaret .filosunu kuvvetlen· ihracat enııtitüıü rciıi, ticaret di: 
dirmitlerdir Ü:ıfim ihraeatı ıçın rekUSril ııirmektedir. 
kifi gelmiyen boş vaıon ihtiyaç_ 

a) MUNAKA ALA 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi·Harita · 

C. H. P. Seyhan flyönkurul BafkaRhğınk,\ı (,..uv ···~ 
aaına yaptUlCllK -'t U~UflllCll 11JL U•Uı u u•• t• 

42 kurut keıif bedeli ile açık eksiltmeye konnlmuıtur. . 
Eksiltme ihaleıi 12.6.939 pazarteai günü saat 16 parb 

binasında yapılacaktır. . . 
Keşifnameyi ve diğer evrakı gö.r~ek ısteyenler partı 

·ı önkurul kalemine müracaat etmelıdır. 
ı y İnşaata talip olanlar 709 lira 90 kuruş muva.kkat t~· 
minat vermesi ve nafıa müdürlüğünden alınmıı eblıyet vesı· 
kası göstermesi mecburidir. 

~lllıtıldıtını görmek kabil de- 1 ikra:ı.at dahi ehemmi-
t T 1 • t' , k v ra yapı an 
: ürk harp çın ye ıtır, .u - yelli bir yekun tutmaktadır. 1927 
Ue CHaretı ile ce~k ve cıdal ıenHinde bu ikrazat yekunu 92 

lek ihracatına süratle devam ğaltdması 
edilıyor. Başta Almanynya olmak Bulgarlar, 930 senesine gelin-
üı.erc şimdiye kndar 200 vagon ciye kadar çileği, ıadece e~ ~ahç~ 
çilek ihraç edilmiştir. Halen çilek lerinde süs diye ve reçel açın ekı-

Tarsus Vakıflar Memurluğundan: 

1 ~ ~ lıı~• kahramanlıtıle 9öhret a- milyon lira oldutu halde 1938 se
l>' ,; aır avuq b_uAday .. o~da 0 ? nesinde yapılan ıkrazat 240 mil~ 

tl'Oıu. kudretı, enerJıyı tevl~t yon lita kadardır. Görülüyor kı 
,dı, Daha doğruıu kafa~an 7ı- mali bakımdan bütün yurttaşların 
~olun, bacatın ve gövden\n gögüs lerıni ıuılaılace k inkişoflar 

d~line, ba,anlığına kıymet ve• tedrici birer yükselme aliilmi gös· 

ibracatı idn Avrupadan ôl) 5oğuk yorlardı. 
Y Ondan sonra Avrupada para et· 

bava vagonu kiralanmışlır. Bul· d tiğini anlayınca çilek tarlalarına a 

Bedeli 
keşfi 

Muvak. te. Mevkii Cinsi No. Vakfı 

garistanın bu yılki çilek ihracatı ekilmiye başlandı.Böylelikle çilt!k Lira Lıra 
500 75 Eski saray c. Ha~am ~·~ Mahmut paşa._ 

ı. k d' terme te ır. 

ıA.ıit Atatürk ki, her gün geç· Ticaıet alemı tezgahları~dan 

4UO vagonu bulacaktır. Çilek ib· mahsulü Bulgaristaııda seneden 
rncah için Almanya ile bir muka- 930 yı tnda bütün 
vele yopılınıştır. Mukavele muci- seneye artlı. 1 l B lg riıtanda çilek tar a arının 
hince Bulgarlar, bu yıl Almanya· u a l934 

Yukarda yazılı 5l O lira bedelh keşıflı hamamın tam~ 
ratı açık eksiltmeye konulmuş ise de tahp ~ubur etme~~ 
.. . d 2490 sayılı kanunun 43 tincU maddesı uyarınca 

ı~ onun büyüklüfıünü, onun birinin de küçük krediler ilzerın de.\ 
~tnı, kavrayıtını, görüş, bllit kurulması usuldendir.Sanayi erbabı, 

d k mecmuu 1090 dekardı. ve 
ya dah fazla çilek ihraç e ece • 3208 dekarı bulmuştu. 1937 de çilek 

gın en · .. t 14 de 
gün müddetle uzatılmış 5.6.939 pazartesı giinu saaa 

b~ıu,unu ve bilUin deha eser· esnaf ve esnaf teşekkülleri gibi bü
llı daha iyi takdir v.e yürek ıı· yük bir paraya ihtiyacı.. ~lmayan: 

lerdir. Alm oyadan bnşka bılh.-s· 1 k · ihracatından 3ö milyon eva a· 
S .. rilek ezm ıi lngıltereye de sev· k 

u Y zanılmıştır. 93~ te yalnız. pazarcı 
ihalesi yapılacağından talip olanların Tarsus vakıflar me· 
murluğuna mUracaatları ilin olunur. 

' takdiı ediyoruz. lıte o, kur- lara Devletin kısmen kuçuk ıkredı 
il bu sarsılmaz yurdun içinden ve kısmen istihlak kredisi temin 
~ •ı bir millet yaratmış.tır. Bu edebilmesi için Halk ve ~snaf Sa~ı
'l •imdi yalnız bünyesıle veya diklanna büyük eheıomıyet verıl· 

\dile detil dıma~ı ve biltün mektedlr. Miılet baı.i~eıoi bu gibi 
•nerjilerile çalıtıyor AtaUlr- müeueaelerin ınüıpet ışlerle çalı· 

11 kurdotu ıatlam temellerin 'abilmesini temin edebilmek için 
~tıe atılacak mubtetem müte- yaphfıı bir buçuk milyona yakı~ 

J katların io 'a&ına devam e· yardımı genişletecek ve bu gıbı 
~tıt, Aziz Atamızın çizdiğ.i v~ müesseselerin sistemli çalışmalarını 
~ tnilletino en kıymeth hır mı• arttıracaktır. 
Olarak bıraktığı milli eserin Bu arada evvelce ziraat kon-

i\ 111, onun kurucu ve koruyucu •· iresiode ittifakla kabu.~ ed~lmiş olan 
d,tı olan milli Şef inönü ay· :ı:irai kredi mevı.uu uurınde ha
' tatbikat aahaaına vaaetmi9tir. kumetin çok ehemmiyetle tevakkuf 

l'\ırd bir mamure, Türk Mille- ettiğiol memnuniyetle kayd etmek 
4~ hu mamureye bak kazaomıt iıterlı.. . 

kedılecektir. ve Peştera kazalarıııda dikilen ç~-
Çilek ihracatı Bulgaristanda i- lek fidanları 14 bin dekar arazı

yi hır şekilde organize edilmiştir. yi ihtiva etmiştir, yine geçen se
Bu makıı~dla b~ş ay .evv~l "Bul: ne yalnız Sof ya hav alisinde eki
garistan çıltk mustabsıllerı,, naının len çilekten 6 milyon leva kaza:-
da yen\ bir banka kurulmuşlur. l 1 • • 111 mı• ır. •1 k 
Bulgar çilek mihtahsılleri cemıye· Bul~arislanın 1938 yılı çı e 
tinin reiıi Nikola Doyçinof'dur. 

1 ihracatı 6 milyon kilogramı bu
Yeni' cemiyet, Bulgariatandıı çi- luyordu. 1937 de iıe çilek ihra
lek zirantini teşvık ve prop .. gan· ıcalı 3 milyon kilogramdı. Şu hal
da edecek ve çilek fıdanlarının de iki ıene zarfında saht iki miı
ıalah edilmesine çalışacaktır. li olduğu halde 1930 danberi 8 •.e-

\ıbı ve mesut ve bahtiyar inaan· Ziraat bankasının yeoı kanunu 
~l ll •er efruı olacaktır. U• mOıtahailc azami fayda ve ınen-
ır ~te Türkiyenin ve Türk mille· faatlar temin edebilmesi için ıar!ı 

Bulgnr. çileği adlı yeni banka· ne zarfında çilek tarlaları 15 ~ıs· 
da gerelc dahilde ve gere~ bari~- 1 li artmıştır. Yapılan heaaba .gore, 
tekı pazarlard Buliar çıleklerı· 1 çilek tarlalarının yalnız hır de
nin muntazam ıurettc alirüm yap· kan müıtabsillere 3500-4800 leva 
m lıırına çalışacak ve çilek ın6ı&- getirmektedir. Bu kazançtan dol~
tehıillerine yardımlcrda buluna- yı bütün Bulgaristanda, gerek çı
caktır. l lek ve gerekıe taze sezbe ve 

Avrup11da kazanılan pazarların meyva ihracatı, :ı~hire ihracatının 
k rırılmamıısı ıçın çi lek ihracatı yerine geçmektedır. . b 

a... . . d' B b le Bulgarlar ılk a· 

Samsun Vilayet Makamından: 

Açık eksiltme mtiddeti on giin uı~tılara~ ibal~si 22.5.39 
tarihinde yapılacağı ilin edilen idareı hususıye ~le Havza 
belediyesinin müşterek bulundukları Havza u:ı•arıf ham~mı 
binasının 1500 lira keşif bedeli tamirine tahp çıkmadıgın
dan ihalesinin bir ay müddet içinde pazarlıkla yapılmaaı 
kararlaştırılmıştır. . . . . 

Taliplerin bu müddet içınde ehhyet vesı~aları ve mu 
kkat temioatlarile VilAyet Daimi Encümenıne müracaat 

:~erek pazarlığa iştirak edebilecekleri illn olunur. 

Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Şirketi Adana 
Mensucat Fabrika11 Mlidilrlftğünden : . 

1 

\il\ b d mesai edilmekte olmaıı yurdun hu· 
Ytiluelme programı u ur. . . b' h 

&>t ·ı ·· - ve hükumeti tün çifçilerini ıevındırecek ır a-
\ıc. Oiramı, nonu 'hf . betinde ;J .'41 \'e Ü llü olarak batarrııak berdir. Ucuz ve· ı ıyac nıs . 

' ~il koıı!,:~ ııvayarak milletin bü- geniş bir krediye mazdhar ola.bale~ 
.111 • k h çiftçi ana yur unun sınesı 

ııkı kontrolden gcçırılmekte ır. u se ep . , .. 
·ı k ezmesinin de ne ıuretle har ihracatı dediklerı bu. uç. tilr· 

~ı eg· şernit altında ihraç mua• lü mahsulün ihracına za~ıre ıhra
:elt:~neı honacatı 5 mayıı tarihi catmdan ziyade ebemmıyet ver· 

e 236 numaralı emirle müstahıil· mektedirler. . 

Adanada yeni istasyon civarında l no. lu çırçır !abnka~ 
için keşif proje ve şartnamesi mucibince 654~,80 hr~ keşı! 
bedelli bir adet anbar inşası kapalı zarf usulıle eksıltmey 
konulmuştur· k · 

14.6.939 tarihinde saat 15 de fabrikada mevcut omıı· 
on tarafından icra edilecektir. . 

'tlul6 rini huıule getırmeye ça· ce er h · d 
~}Ot} olan ana toprağına da a uya e sa-
l'"~~· ·ıı t' . . bundan bü- rılacnk ve batlanacaktır.Müstahsilin 1\ llfg mı • l ıçın 'b' n lük 
~ h"ı det te11avvur edile· malını nakil ve 1alış gı ı g ç -

\ r ua k · · kurulmau 
'\. Bö le bir bahtiyarlık her ler~en kurtarma ıçın . . 

\Ilı 1 . tea.vvur edilen kooperatıflerın de 
•\e nHıb olamaz. 

;ere bildirilmiştir. Pek olgunlaşıp Bulgarlann Avrupada peftn 
ta ihraç edilemiyecek çilekler e- olarak pazar tut°:1a~a~ıo~ . sebep: 

zilerek çilek salçası halinde ihraç yl ukkatrld~ dda KÖ;ı;;~:~~ı ~:~.:·~. 
d.1 kl d'r e e erın en ç ' e ı ec er ı • 

y İsteklilerin ihale gllnllnde 491,01 lira muvakka~ temı· 
nat 1939 senesi Ticaret Odası ıenedi ibraz etmelerı, ve a~
rıca ihale allnünden 8 ıü• e•v•lin• kadar mezkfır .,. ııı· 



at Mayıs 1939 

_..;, 
--------------JM~a~n~:~k~r.ı:~~~CG~~l~'?..~te~ı~i--------------:.~--------~------::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Bu gün · an olunan münakasa ve müzaye eler Listesi 
- --~---------=-----------------------------------------------------:~---~--------------Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

Cinai 

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia lşle_r_ı.:...' _a_ı_z_~-~-!__H_a_r_ıta_ 

Hamam tamiri (temd.) 
Dört der.shaneli ilk okul blnaaı iı t• 
Anbar inş. 
Hamam tamiri (temd.) 
Ank. harp okulu yolu asfalt kaplamneının 

ikruali işi 
ispir kazası hGkumet konağı ikmall loş. 
Birecik su \eıiıatı projesi 

Aç. eks. 
,, 

Kapalı z. 
Paz. 
Kapalı z. 

Paz. 

500 -
9465 42 
6546 80 
1500 -

10165 65 

29999 85 

75 -
709 90 
491 Ol 

762 42 

2250 -

Tarsus Vakıflar Mem. 
C.H.P. Seyhan İlyönkurul Başkan 
Adana Mensucat Fabrikası Mild. 
Samsun Vilayeti 
Ank. Viliiyeti 

5-6-39 14 -
12-6-39 16 -
14-6-39 15 -

l ay içinde 
16-6-39 15 -

İspir Kaymtlkamlığı 
Birecik Belodiyui 

9-6-39 15 -
22-~ 39 dan itib. 1 ay 

Haçlar, Kllnlk ve ispençiyari atat, Hastane Lvz· 
\463 - 109 73 D. D. Y. Haydarpaşa 

Camdan mamul "' s. laboratuar alat ve 
malzemeıi: IOO kalem 

Aç. ckı. 
15-S-39 ıo 30 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ,teslsatve malzemesi) 

Dizel motörü 70-100 beygirlik ve elektrik Paz. 
malzemesi (temd.) 

Elektrik teaisab için avan proje ihzarı 

Nakllyat Bo,~ltma - YUkletme 

içme ıuyu nakli (temd.) 
Buğday tahmil ve tabliyesi • 

Paz. 
Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Çama,ır odunu: 50 t.-meşe kömürü: 200 Aç. eks. 
k.-kok: ao t.-gaz yaj'ı: 50 teneke 

MUteferrlk 
Oaüm çuvalı yilz kiloluk: 75000 ad. (şart. 

157 krt.) 
Potrel direk elektrik tesisatı için: 334 ad. 

(68170 kiloluk) 
lıkara, aabo. makine parçaları ve emsali 

ve döküm malzemeıi: 14 grup. 

Kapalı z. 

,, 

n 

31500 -

5817 -

6155 56 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Piliç: 1000 ad.-tavuk: 4000 ad. (temd.) Paz. 
n n 1500 ad.- n 4000 ad. n 

li.'!IİJ"L:.o .P'-'.J~v~"':..,~ il.• 

2680 ve 400 
603 ve 680 

brn 50 --Ac. elu. 

" Zeytin: 2,5 t. 
Makarna: 4,5 t. 
Sabun: 3200 k. 
K. Oz.ilm: 6 t. 
Arpa: 12 t. 
Ekmek: 255-365 t. 
Soda: 200 k.-sabun: 350 k.-yogurt: 2 t. 

ıüt: 2 t.-et: 5 t.-tuz: 400 k.-mn· 
karna ekmek v.ı. 

Ekmek (bir yıllık) 

(B MUzayedeler 

n 

n 

n 

" 
n 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

Aç. eks. 

Eıki galvanizli bidon: 571 ad.-eaki aç Pa:ı. 
bidon: 144 ad. 

Afaba kraaörü: 4 ad. gürgen kalas: 18 ad. Aç. art. ~ 

837 50 
I057 50 
1120 -
780 -
420 -

28032 -

k. o 09 

782 -

rebilmek için fabrika müdüriyetine müracaat ederek ehli
yet vesikası almaları lazımdır. 

istekliler, her gün fabrika müdüriyetine müracaat ede
rek keşif proje ve şartnameleri tetkik edebilirler· 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara civarı yollarından harp okulu yolu asfalt kap· 
lamasının ikmali işi 16.6.939 cuma günü saat 15 de vilayet 
binasında nafıa müdürlüğü odasında teşekkül edecek nafıa 
komisyonunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 10165 lire 65 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 762 lira 42 kuruştur. 

Siird Belediyesi 24-6-39 14 -

Blbistan Belediyesi 

Konya inhisarlar Bnşmüd. 
Toprak Mahıul. Ofisi Afyon Ajansı 22-S-39 15 -

- - Sinop Vilayeti 13-6-39 15 -

2362 50 

437 -

461 67 

231-
246 -

16§ 1~ 
62 81 
79 31 
84-
58 50 
31 50 

2103 -

İnhisarlnr U. Mild. 

Kart\eabey Belediyesi 

O. D. Y. Sirkeci 

ist Komut. SAK. 
. 

Silifke Jandr. Er. Okulu Komut. 

" " 
n " 
n n 
,, 

" ,, ,, 
n n 

Sinop C. Müddeium. 
Sinop Vilayeti 

" 
n 

n 

n 

n 

" 

19-6-39 12 30 

14-6-39 15 -

15-6-39 15 -

5-6-39 
5-6-39 
7-6-39 
7-6-39 
7-6-39 
7-6-39 
7-6-39 
7-6-39 
7-6-39 

14-6-39 
13-6-39 

11 -
10 -
8-

10 -
11 -
14 -
13 -
16 -
17 -
15 -
15 -

1655 64 Konya C. Müddeium. 30-6-39 10 -

lıt. Hava Kurumu SAK. 19-6-39 14 -

Kemalpaıa. Maliye Şubesi Tahsil 16-6-39 
Şefliği Şişhnne İtfaiye Garaj yanında 

Eksiltme 9.6.939 da cuma günü ıaat 15 de İspir kayma
kamlık odasında teşekkül edecek komisyonda yapılacak. 

Muvakkat teminat miktarı 2250 liradır. 
istekliler bu işe ait evrakı fenniyeyi ve şartnameyi 

kaymakamlıktan ve Erzurumda nafıa müdürlüğilnden ala
bilirler. 

2490 numaralı kanun hfikümleri mucibince aranılan ev
safı haiz bulunan istekliler yukarıda yaulı glio ve saatte 
bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona vermış 
olmaları ilan olunur. 

Birecik Belediyesinden: 

Birecikte yapılacak su tesisatı projesi 22.5.939 tarihin· 
den bir ay müddetle pazarlık suretiyle eksiltmeye konul
muştur. 

isteklilerin Belediyeye milrncaatları. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası ' 
======-= ao.5.939 ~ ~ 

Flatlar 

CiNSi Aşafrı Yukarı 

Kr. Pa. Kr.Pa 

Bufrd. yumu,ak 
n ıcrl 
,, \uı.ılca 

Arpa Anadol dökmo 
n Meuin " 

Çavdar 
Yulaf çuv. 
Keten tohumu 
Fasulye ufak 
iç fındık 
Kuşyemi çuv. 
Tiftik Kastamonu 

,, mal 
z. yağı l·ci 
Y cpak Anadol 

n Trakya 
Mısır sarı dökme 

n beya;ı çu. 
Peynir beyaz taze 

., kaşer " 
Keçi kılı 

Barnk n 

5 17,5- -
s ıo s 14 
5 '26 
4 35 

4 8 

13 10 
95- 96-

6 7 

48 - 50 

4 10 4 20 

23 25 26 22 

50 20 53 -

Balen ıe5 
198 
~ 
15 

Butday 
Un 
Arpa 
Mı11r 

Bulıur 
Keten tohumu 
B. peynir 
Çavdar 
Kıl 
z. yaj'ı 

Çavdar 
Mısır 

Kepek 
Tiftik 

Biden 

B. peynir · 
Kutyemi 
Yapak r 0 1, flatıa 
Buj'dny : Liverpul 

,, 
n Şi1'ago 

Vinipek 
Arpa Anvers 
Mı11r Londra 
Keten T.: ,, 

t5 i 
3J •i 

57 \1 il 

l~ 
,oı • 

'foı:tl, 
.,.,. d 
.... ~ 

ııtıı .,.,. 

Fındık G.: Hamburf .,.,..' 

n L.: .:.~u 

İstanbul Merkez HAii Ya, Sebze "
8 

Meyve tiatları 

- 29.5.939 Pazarteıi günü -

Sakı;,ı; kabağı kilo 
Çnh fasulyesi ,, 
Yeşil fasulyeai ,, 
Ayşe kadın faa. n 
Domates kır ,, 
Semizotu 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
P&rasa 
Ispanak 
Havuç 
Taze yaprak 

t\ıl.!lJJJ~ -"···-
Sivri hilber 

n 

n .. 
n 

" 
n 

n 

n 

11 

" Hıyar adet n 

Kereviz kök ,, 

6 10, 
22 28, 
20 2~. 
25 32, 
40 60, 

3 4, 
2,~ 4, 
5 10, 
5 IO, 
--, 
- -, 
--, 

1, 11, 
- -, -,u .... , 
85 120, 
2 10, 

n yaprak demet - -, 
Enginar det 2 8, 
Karna ha hor 
Marul 
Yeşil 111lata 
Maydonoz 
Dereotu 
Nane 
Kırmızı turp 

. -, 
n l 2, 

100 50 70, 
demet -,50-,60 

,, -,50 - ,75 
" -,50-,75 
n -, -. 

Taze ıoğan Deaıet 
,, ıarmıHk " _ 

k·ılo E\ma Amasya 
,, İnebolu 
n Ferik 

Can erlj'i 

n 
Kiraz. 

n 

2 

3 

,, 
,, 

" 
Çilek yerli " 

,. 17 ,!J 
,, Eretli 

Muz yerli " 

9, 
6. 

1

. ,, 7 

,, .::ı..:ucuı ,, .,.,. 

Ecnebi limon 100 ad· .,.,. 
Yerli n ~ " ,,(fJ 
Port.Alanya IOO pak· l~ 

., Yafa 160 ıaod· ,.,.,. 
,, • 48,,,.,.,. 
,, " 100 " ,.,.,. 
,, Rize 64 bal' .,.,. 
n n 80,, / 
n n 100 ,, ,.,.,. 

Merain yaf. 120 saa d· ,.,.,. \d 
,, n 160 " ,.,.,. •' 
" " 200 bQyü~ 

·~ e•' beygir kuvvetindeki Dizel motörü ve elF>ktrik ma~ı~Ol bit 
eksıltmiye bu defa da talip zuhur etmediğinden 1110 •00ı 
müddetle pazarlığa Çıkarılmasına Belediye Encüıneııı ~ 
rar verilmiştir. e ~\t 

Talip olanların 24.6.939 cumartesi gliuü saat 14 1 

Siird Belediye ine müracaat etmeleri lazımdır. ·refl~1 Şartnameler 50 kuru~ mukabilinde Siird Beledı ~ 
alınabilir. 

~ 
Elbistan Belediyesinden : ~~ı 

Elbistan ilçesi belediyesi bir elektrik tesisatı yııP'~ 
için bir avan proje ilızarını l.fi.939 günürıden itibaıeıı J 

kasaya konmuştur. .ı~ 
Talip olanların Elbistan belediyesine tahriren ve18 1 

müracaatları ilan olunur. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Konya luhisarlar B .. şmüdürlüğünden; el 

Yavşan tuzlası içme suyun un nakline talip zuhll~ , 
ğinden tarihi illndan itibaren bir ay içinde İ§bu nakhY' ~ ~ 

İsteklilerin teklif mektuplarile ticaret odası vesıkası, 
teminat mektup veya makbuzu, ihale tarihinden en az 8 gün 
evvel vilAyet makamına müracaatla alacakları fennt ehliyet 
vedkalariyle birlikte yukarda sözü geçen saat 14 de kadar 
Nafıa komisyonu reisliğine vermeleri. 

lık suret ile talibine ihale edilt ctği nden taliplerin bil 11 ~ 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev .. ıarfında Yav§an tuzlası müdüriyetine mtiraoaatları iJI" \t• 

Bu işe ait keşif, şartname ve müstenidatlarının her gtln 
nafıa müdürlüğünde görüleceği. Camdan mamul v. s. laboratuar alAt ve malzemesi alına· 

caktır : D. D. Y. ilAnlarına, 

ispir Kaymakamlığından : · 

ispir kazasında yeniden yapılmakta olan ve zemin katı Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
ikmal edilmiş bulunan hükumet konağının ikmali inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keıif bedeli 29999 lira 85 kuruştur. 

Siird Belediyesinden : 

İkinci deta olarak bir e.y temdit edilen ahrıacak 70 • 100 

Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Ajansınd•ıs: 
A jamıımuı depolarından sevk ve depolara ithal ~ 

buğdayların tahmil, tahliye ve nakil işleri açık ~keilt~f 
tile münakas&.ya konulmuştur. Muvakkat ihalesi 22.6-
şembe günü saat IS de Ajansımızda yepılacağındaıJ 
]anların §artnameyi görmek üzere 15.6.939 tarihi"' 
ajansımıza, taorada bulananların da Konya ajansı0l1-' 
caatlar•. 
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r ~rukat, Benzin, Makina ya~ları v. s. 

1 ~ Odun, kömür, kok ve gaz almacaktıı : Bak : frzak süıu
~ Sinop Vifayeıti ılfuıuıa. 

:-~teferrik 
t98 Devlet Deoıiryolları İtletme Umum Mödürllltaoden: 

~ l lıt•tme ihtiyacı içlu bir sene zarf ıoda döktftrOlecek olan ve 
l S ~iifredat mikdarile muhammen bedeli yazı lı bulunan 14 irı;p· 
~~iibaret ıskara, ubo, makine parçaları ve emsali döküm mal:ze-
!\ıı cem'an 6155,56 lira muhammen bedelle ve kapalı urf usulile 

1 1~ •lcuaya konmuştur. 
k~GnakHa 15-6-39 perşembe günG 1&at 15 te Sirkecide 9. it· ""-t binasında yapılacaktır. İıteklilerin 461,67 lira muvakkat te• 

1 t ve nizami nsikalarile teklif mektublarını ihtiva edecek olan 
olli •lı zarflarını aynı gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri li· 
~~ır. Şartnameler paraıız olarak komisyondan verilmektedir. 

.,,,,. P No. Mikdar kg. Beher kr. Yelıun muhammen bedel 
~ Muhammen bedeli 
.) 1 16685 12,5 kr. 208562,5 kr. 

145732 5 kr. 
261261 kr. 

A l 10795 13,5 kr. 
~ a-14 12232 21 kr. 

6155,56 Lira 

3.~ 
31j Karacabey Belediyesinden : 

J.. 1 - Kuacabey BelediyHiuin yaptırmakta olduğu elektrik te• 
A hna aid ceın'an 58170 kiloluk ve keşifnamesi11de müfredatı ya
)tf cıldutu üzere muhtelif eb'adda 334 aded potrel direk kapal 

uaulile e)uiltmiye konulmuştur. 
,.,,. ... 2 - K,,a bedeli 5,817 llradır. 

3 - Beher kilosunun muhammen kıymeti Kuacabeye teılim 
'le 10 kuruştur. 
4 - Muukkat teminat 437 liradır. 

~ 5 - lıteklilerln temioalı muvakkatc ve bu iti yapabileceklerine 
lcanuni vesikıılarıle birlikte ihale günü olan 14 haziran 939 

~lllba rünü aut 15 te Karacabey Belediyeılne müracAatleri ilin 

1 ~ur. 

,...._ .... l!!!m .................. m!!!!l!l!Bl!ll!!m!!!m!!B!!lımlll!ll!'!!!!!~ 

k, Zahire, et ve Sebze : 

Sinop Cumh riyf't Müddeiumumiliğinden: 
Sinop umumi er.zn evindeki mahkthn ve rnevkuflarm 9~9 

lı Yılı içiııde 'erilecek 255000 i!! 365000 aded ekmek 
.S,39 gününden itibaren 011 beş ~un müddetlt:: ve kapalı 

Usulile t:k::ııltmeye çıkarılmıştır. Yevıniy~ 700 ili 1000 ek· 
~Verilecektir. Bedeli muhamm,.n 28032 lira olup teminat• 
llkkata 2103 liradır. 

1 ihale günü 14.639 Çdrşamba gilnü saat 15 de Sinop C. 
"ddeiumurniliği dairesinde yapılacaktır. 

. Şartname tatil günlerindı>n maada her ~üıı Sinop C. Müd
Utrıumiliği kaleminde görülebileceği illn olunur. 

lıtanbul Komutanlığı Satnıalma Komiayoııundaa : 
lbale günü talibi çıkmıyan Gttmftşsuyu hastanesi için 
tane piliç ile 4000 tane tavuğun pazarlığı on giln u-

1-rak ilk pazarlığı 6.6.939 pazartesi günü saat 1 1 de ya
ldır. Muhammen tutarı pilicin 400 ve tavuğun 2680 

dır. Her ikisinin ilk teminatı 231 liradır. Şartnamesi 
'itin komiıyonda görilleoilir. lsteklilerin ilk teminat 

buzu veya maktuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ddelerinde yazılı veaikalarile beraber belli gün ve saatte 
ıldıda Komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

• • * İhale günü talibi çıkmıyan Haydarpaşa hastanesi 
l.500 tane piliç ile 4000 tane tavuğun pazarlığı on gün 

tılarak pazarlığı 5.6.939 pazartesi günü saat 10 da yapı
lır. Muhammen tutarı pilicin 600 ve tavuğun 680 li · 

lt. Her ikisinin ilk teminatı 246 liradır. Şartnamesi her 
komisyonda görülebilir. isteklilerinin ilk teminat mak
leya mektubile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele· 

de yazılı vesikalarile beraber belli glin ve saatte Fın
lda Komutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

Silifke Jandarma Er Okulu Komutanlığından : 

Eksiltmeye konulan mevaddı iaşenin evsafı, nilmuneleri 
Ye teslim şartları okul komutanhğındadır. İsteyenlere şar
tnameler bedelsiz olarak verilir. 

Eksiltmeye konulan mevaddı iaşenin cins ve miktarı 
ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminat miktarları 

karıılarında gösterilmiştir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin yukarıda gösterilen mu· 
vakkat teminatlıırını eksiltmeden önce malsandığına yah
rtlarak alacakları makbuz beya banka mektupları ile ka
nuni ikametkahını gösterir tasdikli veya Ticaret odasında 
kayıtlı bulunduklarına dair vesikaların eksiltmeye baılama
dan önce komisyona vermeleri i1Ao olnnur. 

Sinop Vilayet Daimt Encümeninden : 

Tahmini miktar 
KiJo 

8500 Has ekmek 
600 Sade yağ 

2000 Pirinç 
200 Nohut 
200 Mercimek 
200 Kuru beyaz fa~uly~ 

800 Patates 
600 Soğan (kuru) 
5o Sdlçıl 

150 Has un 
100 Şehriye 

200 Makarna 
500 KPsme ~c>ker 

Tahmini miktar 
Kilo 
100 
100 
400 

5000 
2000 
2000 
350 
200 
50 
30 

200 
souoo 

Çekinlf•ksiz kuru üzüm 
Pidnç unu 
Tuz 
Erkek koyun eti 
Srit 
Yoğurt 
Su bııu 
Soda 
Teneke gaz yağı 

Ton kok kömiırü 
Kılo odun kömiirii 
K·lo çamaşır odunu 

Siııop Mem\ekt!t hashhanesinin muyıs 940 ayı onuna 
~adar bir senelik ihtiyacı ·nknrda ırö tf~ rildiği üzı e 2490 ı:ıa yılı 
kanun nhkamrna tevtikan l :l.6.9:-\9 tarihine rasl.ıyon sah f?ÜHÜ 

aat 15 de ihale edilmek üzere ?O gün mürldeıle nçık ek<.ıih · 
meye konulmu~tur. 

Talip olanlaı ın ve daha ziyade muliiıııut almak ve • pe) 
ıifrnıek ist~yenlerin % 7,5 nisbetinc.!eki dipoıito akçalari l ~ L i ı-
1 kte daimi encümene mlirBcaatları illln olunur, 

Sam::ıtıo C. Müddeiumumiliği"den : 

Sam4Sun merkez Cezaevinde bulunan mnhküm rn mev 
kufların bir s.,nelik ekmek ihtiyacı yi11lıin kilodan ibaret 
olup 22.5.939 gününde ihal~si ycipılmak üzrre oıı b< ş gü ıı 

müddetle ve kapalı zarf usuJile rnünakıısnya konuldu~u ga· 
zetelerle iIAn edilmiş j ... ede ihale giinünde talip zuhur clmt>
di~inden 25.5.939 gününden itibar~n yeniden on beş gün 
mü·lrletle vP. kapalı zarf neulile a@r~ıdaki şartlar mucibince 
münakasaya konulmuştur . 

Teklif edilen tiat muvafık görüldUğü takdirde 7.6.939 
çıırşamba günü saat l il de Sam~ırn C'. Mfid lf'iumu •niliği ma· 
knmmda toplanacak Komisyon marifı:~tile ihalesi yapılacaktır. 

Yüzd~ yedi buçuk Disbetinde 543 lira 75 kuruşluk. te
minatı muvakkate alınacakt ı r. 

Şartname parasız olarsk Cezaevi 
h·cektır. 

Teklif mektupları ihale ~ünü olan 
nü ~aat 14 e kadar kabul edilecektir· 

Müdt.irlüğünden veri-

7.6.939 çarşamba gii· 

İstanbul Useler Al•m Satım Kornisvonu Ba~karılı~lndcs11 : 
Komi!yonumuza hağh Çamlıca lisec:inin 38 kalem ehZf'· 

sinin yapılan kapalı zarf eksiltmP!·\İrıe istekli çıkmadığından pa· 
zarlıkla ihaleıi 5.6.939 pazartesi günü saat 15,30 da !3eyofdu 
lıtiklAl caddesi 349 numaralı liseler alım satım komıS) oııunda 
yapılecaklır. ilk teminatı 228 lira 64 kuru~tur. 

istekliler ilk teminat nıakbuzilc ticaret odası yeni yıl vesi· 
kasile belli gtın ve saatte Komisyona gelmeleri. 

Bornova 57 Tümen K. Satınalma Komisyonundan : 

l - 440 bin kilo kuru ot kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. Tahmin edilen bedeli 14300 liradır. 

2 - Ot evsafı ile teslim mahalli ve sartları ıartname
de yazılıdır. Şartnamesi Sökede suvart alayındaki Satınalma 
Komisyonundan parasız alınır. 

Muham. Muvak. Eksiltmenin ya 3 - Eksiltme 16 haziran 939 cuma günü Söke posta
hanesi saatile 16 da alay kışlasındaki Satınalma Komisyo 
nunda yapılacaktır. 

Mik. bedeli teminat miktarı pılacağı gün 
Kilo L. K. L. K. ve saat 

iı sade yağ 4500 3712 50 278 44 7 6.939 çarşamba 8 de 
30000 3600 270 " ,, 9 ,, 

2500 1375 103 12 " " 10 " 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 1072 lira 50 kuru~tur. 
6 - Teklif mektupları 16 haziran 939 cuma günü ~aat 

14 ten 15 şe kadar (dahil) Satınalma Komisyonuna makbuz 

••ytini 2500 8~7 50 62 81 ,, 
" 

11 mukabilinde verilmiı olacaktır. Bu saatten sonra mektupla· 
•• 

~ marka ma- 4500 10~7 50 79 al 
qrna " ,, 14 ,, rın kabul edilmiyeceği ilAn olunur. 

'•bun 3200 1120 84 ,, ,, 15 ,, 
~ tb.Um 6000 780 58 50 ,, ,, 16 ,, 

' 12000 420 31 50 " " 17 " 
Silifke J. Okulunun yukarıda cins ve miktarı yazılı se-
le.tem mevaddı iaıesi bir senelik olarak 24.5.939 dan 
ttıı 13 glin mnddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
tlrıiltmenin hangi gOn Ye ıaatta yapılacağı karşıların

t~sterilmiştir. 

imtiyaz sablbl n yau itleri Direkt6ril : l.m.ıı Girit 

Baıaldıtı Jtr : MerkH B111m .. i, Galata 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu, hastane, gedikii okulu ihtiyacı için 
5000 kilo tereyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 7500 lira olup muvakkat teminatı 

562 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 14.6.939 çarşamba günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gilntı 2490 sayılı 

kanunun 2, 3-cü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte 
ihale gUn ve saatinde en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Ankara Lvz. Amirliği Satın
alma Komiıyonuoa vermeleri. 

1 - Nümunesi mucibince 3000 adet süpürge açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli 510 lira muvakkat teminat pa
rası 38.25 liradır. 

111 - Eksiltme 2. Vl.939 cuma günü saat 16.30 da Ka· 
bataıda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacakbr. 

iV - Nümune her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 

atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel· 
me1eri. (3458) 4-4 

• • • 
Çamaltı ve Koçhisar tuzlalarında 100 kiloyu geçen sa• 

tışlarda tuzun müşteri vasıtalarınln yanaşabileceği yere ta
şınması için ihtiyar edilmekte olan masrafa mukabil mah
reç masrafı namile müşteriden alınmakta olan para geçen 
sene olduğu gibi Çamaltı tuzlasında beher kiloda "15,, ve 
Koçhisar tuzlasında da "12,, santim kuruş olarak tesbit edil
miş olmakla keyfiyet 3078 sayılı kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince ilan olunur. (3587) 2-2 

12.6.939 paurtesi günü saat 15 te Ankarada Naha Vekaleti bi

nası içinde malzeme Müdürlüğ"ü odasında toplanan malzeme Eksilt
me Komisyonunda 3231,30 lira muhammen bedelli muhtelif demir 
ve saç malzemesinin açık eksıltme uıulü ile ekıiltmesi yapılacaktır. 

Ek.iltme tartnamesi ve teferruatı bedelsi~ olarak malzeme Mü
dürliiğünden ahnabılir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruftur. 
İıteklılerin muvakkat teminat ve ıartnamesinde yazılı vesaik ilo 

birlikte aynı i[Ün saat 15 te mezllQr Komiıyonda hazır bulunulmaaı 
lazımdır. (1937) (3621) 2-4 

DE°VLE·T ·:·DEMİRYOLLAR 1 VE LİMAN~(ARI~ 
İSLETME GENEL DiREKTÖRLüGünDEN · ·. 

. -

Muhammen bedeli iki bin beşyüz lira olan Bilecik deposuna 
bir sene urfında gelecek olan takr.ben 10 bin ton maden kömürü
nün vai'ondan yere indirilmesi ve yerden makina ve vagonlara 
yükleme işi 12.6.939 Pazartesi gOnü saat 15 te H. Pata Gar bina• 
ıında l nci işletme Komiıyonu tarafından açık eksiltme usulile iha
lesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli: beher tonunun yil1detilmesi için 15 ve indi· 
rilmesi için de 10 kuruftur. 
Eksiltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiti veaaik ve 
187,50 liralık muvakkat teminaUarile birlikte eksiltme gününde ta
yin edilen saatte Komisyona müracaatlan lazımdır. Bu İfe ait Şart
nam,ler Komisyon riyasetile Bilecik deposu tarafından parasız ve· 
rilmektedir. (3502) 3-4 

• • • 
Muhamrren bedeli 1463 lira olan 100 kalem camdan mamul ve 

sair laburatuar alat ve malıemesi 15.6.939 perşembe günCl saat 10,30 
on buçukbı Haydarpatada gar binası dabilindeki komisyon tarafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girm~k isteyenlerin 109 lira 73 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiti veıikalarla birlikte eksiltme giinii 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (3832) 1-4 

ŞEKER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 

Şirketinden : 
Toptan şeker satışlarımız lstanbulda bir tona kadar in· 
dirilmiştir. En az bin kilo kristal veya kesme ıekeri 
almak isteyenler, İstanbul Bahçekapı, Taı handaki 

satış bürosuna doğrudan müracaat edebilirler. 

KRiSTAL 
KESME 

şeker kilosu : 25 

" " 
28 

Kuruş

tur. 

SAYIN MÜTEAHHITLERlN 

NAZARI DiKKATiNE 
Teahhüt edeceğiniz binJllardaki bilcnmle 

Elektrik Tesisatları 

mükemmel ve mUsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekiletinin 2 ci sınıf 
Elektrik teaiaatcııı ehliyetaameaioi haiz 

SAİT SAVCI 
Beyotlu, TGnel Meydanı, 517 

2 el kat Tel. 42956 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Jours Heures 
d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 
Con•tructlona - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mattirlel de Con tructlon-Cnrtogr phle 

Rep. bAt. bain (aj ) 
Conıt. bit. ecole 
Conıtr. hangar 
Repar. bnin (aj.) 
Achenment bav. asph ltage roule ecole 

Guerre Ank. 
Achevemeot ~onstr. konak gouvernemen· 

tal koza ispir 

Gre lı gre 
Publique 
Pli cach. 
Gre a gre 
Pli cach. 

" 
Dresseaıeot projet iostall. eau Birecik Gre a gre 

500 -
9465 42 
6546 80 
1500 -

10165 65 

29999 85 

75 -
709 90 
49 Ol 

762 42 

2250 -

Dir. Vakoufs Tnnuı 
Prhid. P. R. P. Seyhan 
F ab. Tıssus Adana 
Vil. Samsun 

,, Ankara 

Kaymakamat ispir 

5-6-39 14 -
12-6-39 16 -
14-6-39 15 -
Danı un mois 
16-6-39 15 -

9·6-39 15 -

Municip. Birecik 1 mois a partir du 22-5·39 - -

Prodults Chlmlques t~harm ceutlques-lnatrum nts Sanltair -Four nltur pour Hopltau•_ 

Artlıl11 en verre pr. laboratoire: H O lots Publiql:e 1463 - 109 73 lere Expl Ch. fer Etat Haydarpaşa 15-6-39 10 30 

Electrlclt6·Gaz·Chauff ge Central (fnstall tlon e t Materlel) 

Moteur Diuel et ma.teriel electr. (nj) Gre ıi grc 
Druıement avant projet pr. install. electr. 

Tranaport - eh rgOment • d6chargement . -~--- . 
Transport enu potable (aj.) 
Chargemeut et dcchargement ble 

Combuatlble - Cıırburant - Hull 

Bois pr. lessive: 50 t.-charbon de bois do 
ebene: 200 k. - coke: 30 t. - petrole: 
50 bidon& 

Dlv r 

Sacs pr. raiııinı de 100 k. : 75000 p. (cah. 
eh. P. 157) 

Poutrelleı pr. in.tali. clectr. : 334 p. 
(58170 k.) 

Mat6rlel de fonderie tel que grille, 

Gre iı gre 
Publique 

Publique 

Pli cach 

Pli cach. 

" tabot, pieceı de machioe ete: 14 iroupcıı 

Provlslona 

Poulos: 40~0 p.·pouletı: IOOO p. (aj.) Gre a i"~ 
" 4000 n n 1500 " " " Beurre: 4,5 t. Publique 

Viando de boeuf: 30 t. 
" Fromare blanc: 2,5 t. 
" Oli•eı: 2,5 t. 
" Macaronis: 4,5 t. n 

Savon: a,2 t. n 
Raisinı 1ecı: 6 t. n 
Avoloe: 12 t. n 
Paln: 255-365 t. Pli Cal'h. 
Soude: 200 k.-aııvon: 350 k.-yogbourt: 2 t. Publique 

lait: 2 t.-viande: 5 t.-ıel: 400 k.-maca-
roois, paiıı ete. 

31500 -

5817 -

615j 56 

2680 et 400 
680 et 600 
3712 50 
3600 -
837 50 
837 50 

1057 50 
1120 -
780 ·-
420 -

28032 -

Pain (pr. un an) Pil cach. le k. O 09 

B) Adjudications a la surenchere 

Bidonı galvanises camelotes: 571 p.-bidonı Gre a gr6 782 -
en tôle camelote: 144 p. 

Craaseur de voiture: 4 p.-madrler d'orme: Publique 
16 p. 

b) y L-R 
, 

Mersin Orman Müdürlüğünden : 

Beher kentalının mubam· 
men bedeli 

f<entnl Cinsi Kuru~ 
44154 Karışık odun 10 

İçel vilayetinin Mer in kazasının sıraç köyü cıvıırında ali
ıarlı mertek ormanından yukarda yazılı 445 l kental karışık o· 
dun açık arttırma ile ss.tışa çıkarmıştır. 

Beher kentalının muhammen bedeli 10 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyen· 

lerin Mersin or~an bölge şefliğine müracaatları. 
Satı§ J0.6.939 cumartesi günü saat 10 da Mersin orman 

bınasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 34 liradır. 
Taliplerin §artoamede yazılı vesikaları getirmeleri Ja-

ııtndır. 

2362 50 

437 

461 67 

231 
246 -
278 44 
270 -
62 81 
62 81 
79 31 
84 -
58 50 
31 50 

2103 -

Murıicip. Si rd 
Municip. Elbistan 

Oir. Monop9les Konya 
Office Cereales Agence Afyon 

Vıl. Sinop 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

Municip. Karacabey 

9~me Expl. Cb. fu Etat Sirkeci 

Com. Ach. Comm. Milit. lat. Fındıklı 

" " Command Ecole Gendr. Silifke 

" " 
" " 
" n 

" " 
n " 
" " 
" ., 

Procureur Gen. Sinop 
Vil. Sinop 

1655 64 Procureur Gen Konya 

Com Ach. Ligue Avintion fst. 

24-6-39 14 -

22-6-39 15 -

13-6-39 15 

19-6-39 12 30 

14-6-39 15 -

15-6-39 15 -

5-6-39 ti -
5-6-39 10-
7-6-39 8-
7-f>-39 9-
7-6-39 10 -
7-6-39 il -
7-6-39 14 -
7-6-39 15 -
7-6-39 Hl -
7-6-39 17 -
14-6-:i9 15 -
13-6-39 15 -

30-6-39 ıo -

19-6-39 14 -

Bur. Fisc. Kemalpaşa pres Ga- 16-6·39 
rage Sopeuu-Pomplers a ŞişhantJ 

K rrrı o )paşa Maliye Şube i Tahsil Şefliğiodeıı : 

Cinsi Adet l!.ba dı 

Araba kraförü 4 
Gürgen kalas 16 8X230 

Şubemize 935 senesi kazanç vergisinden borçlu Yolcu za
de İskender caddesjnde (Şişhanede İtfaiye garajı yanındaki ga
rajda) Ziya Abdullah ve Aleksundır Burgu namına yapılan ta
kibat neticesinde haczedilen ve yukarda evsaf vo cinsi yazılı a
raba kra~örü ve gürgen kalaslar 16.6.939 curna giinü öğleden 
sonra aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin yevmi ınezk\ır. 
da bu garaja mtirncaatları lüzumu ilthı olunur. 

İstanbul Ha va S:ıtmaJrna Komisyonu Başkanlığıııclan : 

1 - Hava ııktarma nmbarrna aid olup hava · aktarma am
barında mahfuz bulunan ve kullanılmağa elveıişli olmıyan 571 
aded eski galvanızli bidon ve V14 aded eski snç bidon 19.6.939 
pazartesi günü saat 14 te Uava Aktarma ambarında mtiteşakkil 
Satınalma Komisyonunca pazarlıkla satılacaktır. Muham~en 
bedeli 782 liradır. 

2 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve 
% 7.5 güvenme paralarile ·birlikte yukarıda adı geçen 
eyonn gelmeleri ilAn olunur. 

saatte 
Komi-

·- ____..,... ..... 
Müteahhitlerin Takvirnİ 

Perşembe 1.6.939 

No ıa-2' 
Telefon santralı için akkö bataryası (PTT. U. Müd. Ank·) 
Ekmek (Mersin C. M. Umumilitl) No 1046 

,, (Ta re aı ,, ,, ,, No 1 Oj l lateırrl (t~ 
Ziraat Enstitüsü tıılebe ve müstahdeminia bir aeaelik 

rnat Fnıtitüıil Rektör.) No I052 
Tolcol (Aıık. Fabr. Ank.) No 1053 
Benzin { .\ dliye Vek) No l()j4 
Ekmek (Sivas C. M. Umumi!.) No 1054 •f reP~~ 
Muhtelı f toz boya \'e iiııtübeçler, nf'ft yağı, vernik ve sik•tı' 

veya beyaz üstüpü (D. D. Y. Ank.) No 10~5 

Yün battaniye (M. M. Vek.) No I056 
Mnzot ,, " ,, No I056 
Maraş şehri imar planı (Maraş Beled.) No 1056 
Ekmek (Edirne C. M. Umumi!.) No 1064 
Halkevi binası inş. (Kayseri C. H. P. Bıışk.) No I066 
Evrakı matbua (lzmir Memleket Hast.) No 1066 
İ laç 11 ,, ,, No 1066 
Ekmek, et ve süt ,, ,, ,, No 1066 ' 
Kok kömürü ,, n ,, No 1C66 
Ekmek, et, sadeyat1 sabun, sebu, çay, uo, :ı:cytioyağı, 

v. s. (Gaziantep Trahom Mücadele Hut.) No 1067 
Çuval (Mal tya Bez ve iplik T. A. Ş. Ank.) l'fo 1070 
Silt ve yoiurt (Yozgat Alay SAK.) No 1071 10'12 
Kalın makine ynğı , motorin ve ampul (Giruoo Beled l N° 
Erzak ve mahrukııt (Malatya Kultilr Direk.) No 1073 

Memento des 

Jeudi 1.6.939 

Batterie d'accu. pour ccntralo Telephonique (Dir. Gen. 
No 1029 

Pain (Procur ur. Gen. Mersin) No 1046 
,, ,, ,, Tar.us) No 1051 
n ,, ,, Sivas) No l05ı1 

,, ,, " Edirne) No 1064 ıeıı' ' 
' Nourriture et ecoliers et ıubalterı:u lnstitut Agricole (R'' 

stilut Sup. Agric.) No 1052 
Toleol (Fab. Mil. Ank.) No 1053 
Benzine (Miniıt. Ju.tice) No 1054 
Peinture en poudre, blanc de ceruıe, naphte, verniı, 

etoupe (Ch. Fer Etat Ank ) No 1055 
CouvertuTe en laine (Min. Def. Net.) No 1056 
Mıızout ,, ,, ,, No 1056 
Plan restauration Marııt (Municip. Maraş) No 1056 
Conıtr. maison du Peuple (Pre.sid. P. R . P. Kayseri) ı0ff6 
Pnin, vinnde et )ait (H6p. Regional lzmir) No 1066 
Medicamentı ,, ,, ,, No 1066 
lmpriınes n ,, " ' No 1066 ;-' 
Coke ., ,, ,, No 1066 d'ofı~ ıı 
Pain, viend ~ , beurre, savca, IE-gumes, the, farioe, buil•) ~o &~ 

lait, pois-chiches ete. (Hôp. Lutte Trohome GaıianttP ~ 
Lait et yoghourt (Com. Ach. Regiment Yozgat) No 1071 c;ir' 
Huile pr mnchine, motorine e\. ampouleı (MuolclP· 'ıı 

No 1072 ~. 
Provision et combustible (Oir. Cullure Malatya) No 1073 ~' 

Ankara Borsası 
30-5-939 

ÇEKLER 
Loodra 

N vyork 

Par is 

Miliioo 

Cenevre 
Amsterdam 

Berllo 
BrGluel 

Atina 

Sofya 
Madrit 

Varşova 

Budapeftc 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 

Stokholm 

5.93 
126.6425 

3.8550 

6.66 
28 5550 

68.0525 

50.815 
21 5625 

1.0825 

1.56 
14.0M 
23.845 
24.8425 
0.9050 

2.8925 
34.62 
30.5475 

Moskova 23.90'l5 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Sıuı • Erzurum 19.61 
Ergani 19.20 

Demir ve 

lstanbul 

Toptan 

Bakır 

Tahtıı ve yuvarlak 

Çinko 

Demir 

Oamlık klişebent 11 / 
Dart köşe, lama yu, ıO 50 / 
Mıhlık ıilme 1 1 • / 
Putr l -
Sıyah çember 13 
Yuvarlak çubuk 

K•rflca 

Galvanizli dfiz 

" 
oluklu 

Siyah 

Kalay 

Çubuk 


