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İstanbul ve Trakya 
flıahsullerini Arttırahm 

Yazan : L. A. KENBER 
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~ada devam etmekte olan kalkınma ça
larının faideli neticeleri elde edilmeğe 

~ lanınıştır. Bu mıntakanın istikbal için 
b~ ~ylediği yükselmeğe ulaşmak için 
litun devlet mekanizması faaliyete 
ı~çnıiştir. Çok ümit verici olan bu 
"aziyet karşısında A vrupanın kapısı 

gibi olan güzel Trakyamız mü
kemmel bir ihracat mıntakası 

halini iktisap etmiş bulu
nacaktır 

* * • , ... 
1•\anın merkezi Avrupa 

titrine gönderdiği zirai 
•trıtlik kıymet yektlnu 

, Qll:ıilyon türk lirasından 
~ 11 nıalların dörtte üçll 

hıulü olan taze ve ku· 
tlb· llıeyva, hayvan mah
~ 1 lbaddelerdir. Bu mad· 
i~.ll:ıen hepıi Trakyamızıa 
, •ı.ı ve topraklarında ye· 

Ptttaahai 1atbiye itibarile 
'tıırı bütün arazisi Trak

tt .•~cak iki buçuk misli 
. llittir. Mahsul yetittirme 

tetkik edilirıe Trakya
'-lGtG tasdik etmemek 

~~la1naz. iiütün mtsele 
~ t~ aenifletmek, müs

... •ıne tam maniaile ran· 
'"''•aa· . İıı ıyı başartmaktır. Bu 
) ~ili için Trakyanın hu
ı:liaıi nazan itibara ala-

" re ziraat kalkınmasını 
) alt gerektir. 

'lıll:ıı:r. Trakyada büyük 
l'-111Y•ndırmıthr. Kıymetli 
Jıt~ı ~ir azm ile çalıtan 
1 •ttı, saym Kazım Di-' b:1•ntDızı çok yerinde 
"- llıevzu etrafında ba
ı_h ~atlanan itler hakkın
~{'"•n tenvir etmek lut-
)' 

11n1nutlardır. Mektubu 
.)~uz. Makıadımlz, yur

ıı. • 1 • 
~._. .. Çin her vatandatın bil-

b· ke\e nıal etmeıi ve 
"' ıldilderini bilmek, öt
İd~Yenlerle bilmeyenlere 

it, 

te, 
~ •ral, Trakyada tec-
. , l•nılmıt olan ihracat 
..... ti t' 'b " ye f ırme, ı zar, 
' -lbbalaj itlerine dair 

.::~İndirecek neticeler 

. ~· oldutunu miljdele
lr.._ "U yoldaki faaliyeti 
~larken, bir taraftan da 

~ı~•tıtakaaı için de ayni 
t. '•inde faaliyete ae9il
ltıe1aniye tayan bulu· 

i, 
·ı l'rakyamııda yüksek 
~ büyük ekonomik iş· 

~iı ıaye bilmit o· 
:'" feneralın iaahatını 

ı.-"t 1ni ele alarak ve lk-
>lt"41 V tkUetleriyle haber• 

kiloya yakın ve Al· 
-~bul tuttuıu toqıat 

tohumlarından getirtilmit ve saht 

kooperatifi (Uzunköprü) bölgesin
deki ortaklann11. tecrübe için dik
tirilmittir. Ziraat ınuallimlerinin gö
zil ve dikkatı önünde çalışLlıyor. 
Bu işte ambalaj ve istandard esas 
olacaktır. Böyle bir kolda Edirne· 
ye dıktirildi, yine bu tohumlar· 
dan Edirne ıeralarında ve bahçe
lerinde yetiıtirildi ve amatör bah
çevanlara verirdi. Ziraat ve Eke• 
nomi Mo,avirleri aynca takib e
diyorlar. 

Basitten mürekkebe yürümek 
bir esastır. Bunun için de ihracata 
azdan başlıyarak gelişimine göre 
büyütmek en emniyetli bir bare· 
keltır. Bildiğiniz gibi Uzunköprü 
kavun saht kooperatifini hemen 
Karabiga kavun karpuz taht koo
peratifi takip etti. Bunlar birbirini 
yıkmamak için b ir lemp.> dahilin
de ve bir elde,1 çalışıyorlar. Şiındi 
Bandırma, Balıke sir, Manısa ha tı
nın da bunlara rakip dütmemcsi 
çarelerine el "tıldı. G~çen sene 
ilk olarak batlanan Almanyaya ka
vun ihracalı 2ô vagona kadar çık
tı ve Almanyaoın istedi{li tip ve 
tar.ıı kabul ettik. Herkesin kolay 
ve çabuk alıp y~yebi eceğı küçük 
tipte bir, bir buçuk kiloluk ka
vunlar ve daha ziyade kelek, yani 
tuzla yenen cinılere iıtek ettiler. 
Bunlar sevildi, tutuldu. 27~ lir .. ya 
kadar bir vagon Almanya için sa
tıldı, yüzlerle lira tren parası ve
rildikten sonra en az 400-50J lira, 
vagon başına kazanıldı. Fakat bu 
vagonlara Almanyayı ıempatize 

etmek ve alıştırmak için yine kü
çük çapta tatlı kavuolar da gön
derildi, onlar da tutuldu Ye sevil
di. Bu sene Nafıa Vekaleti frigo · 
rifik vagonları artırmakla beraber 
ücret işini de ele almıı bulunu
yor. Bunu meyva ve ıebze işleri 

de takip edecektir ki Almanya 
son zamanlarda vaıonlarla prasa 
iıtedi. Pra1a, Lahana ve öteki ıeb
zeler Edirnenin bol verimli mad· 
deleridir. Ekonomik sondajlar hal· 
ka uyandırdı. İyi rehberlerden ve 
iyi rehberlikten haz duyan ve u
man halkımız bu yola, aeç kal
makla beraber, kolay dökülecek
tir. Çeşitli olmasına rağmen renk, 
tip, lezzet bakımından yine istan-

darda dikkat edilecektir. Ve bun
lar arasında lıtanbula ve memle
ket içine ıtdeoeklerle Avrupaya 

ve Kontinana gidecek ler ayrıla
caktır. 

Şimdi bu rolün başında merke
zi İstanbulda olan sebze ve mey
va kooperatifleri ve birlikleri U
mum Müdürlüğünün işi sıkı ve 
düzeninde tutması ger~kti r ki bü
tün idare makamları oraya çok 
yardım edecektir. 

Son teftitlerimde Hr çok yerlerde 
çok güzel çilek yet ı ftirildiğini gör
düm. Göçmenler en iyi naneleri 
getirmişler ve nane ekiminde ge· 
nişlemiştir. Komşumuz Bulgarya 
nanesini, mente içki fabrik a larına , 

Amerikaya kadar gönderiyor. Çı
leklerini geçen sene tayyare İle 

bile yolladı. Bizim memleketimiz. 
çilek ve nane memleketidir. Ka
radeniz Ereğlisini ı bol çileklerinin 
kilosu on kuruşa indiği günler, 
güzel frig orif ı klerle İslaııbulda n 
üç dört günde A, rupaya atılabi

lir ve nihayet tomal peltesi gibi 
çileğin de reçeli ve ınarmelatı İıtan .. 
bulda yapılır ve emniyetle yolla
nır. Netice şimdiki iş bilenin ve 
ve kılıç ku,ananmdır. 

En büyük ihracat davasında 
teşkilatlanmak işinin yürümesini 
kazandıran sizin gibi kLymelli ar
kadaşlar yazı, ııeş riya t , teşvik yo
lu ile çok işler yapacağına ve yo· 
rıılruaksızın küçük broşürler, re· 
simler, panoramalar ve reklamları 
se.i halinde yapılması ve yaphrıl · 

ması devrindeyİ:l.. Bütün bunları 
dört ı. ala yürüdüğüne ve yürüye · 
ceği ne ve teknik kontrolu n da ba
rometreyi tutacağına candan ve 
yürekten inanmış olduğum ıçın, 

güzel yazınızdan hız alarak yazıp 
sunuyorum . . ,, 

Görülüyor k i, düşündüklerimi
zin esa.lı tecrübelerine başlanmış
tır. Bu tecrübeleı in her sene daha 
randımanlı mahsul verecetine 
şüphe yoktur. 

Domate gibi, kavun, salat.· 
lık, çilek, erik, üzüm ve diğer 

mu htt' lif se bıeler için nakliye 
vasıtalarını tem in ett ıkten ı onra 

bunlarm !.Üratle ve kolaylıkla ih· 
raçları için hiç bir zorluk kalma-
yacaktır. 

Egede Ba hkçıhk ve şa .. 
rapçdık inkişafı için 
Tedbirler Ahnıyor 

.,. ..,...,,...,..... 1 

Esasen hükumetin ehemmiyet 
verdlti bu gibi ekonomik işlerin 

vüsati ne kadar çabuk geniıler ve 
Türkiye mall arı dış piyasalarda 
ne kadar iyi tanınacak olursa is
tihsal sahası da o nisbette geniş
leyecektir. Müşterisi daima hazır 

bulunan mallar için hiç bir endite 
mevcut değildir. Ziyaa uğrayan 

ancak müşterisiz mallardır. Trak· 
yada ihracat mahımllerinin para 
ettiğini anl ayanlar bu mallara dört 
elle sarılacaklardır Öyle zan e
diyoruz ki son senelere kadar ve 
is tifadesiı. bir şekilde akmakta o
lan Trakya nehir, çay ve dereleri 
üç beş sene içinde müıtabsilin 

tarlasını suladıktan sonra cereya
nıııa kavuşabilecektir ve o zaman 
artık yağmu rsuzluk tehlikesi veya 
susuzluk mevzuubahis olmıya · 
cakhr. 

Trakya istihsal \'e saht koo· 
perat ıflerine dü,en vazifeler dahi 
mühimdir. Kooperatiflerin muvaf
fak olması için en birinci şart 
hissedarlarıııa emniyet ve itimad 
telkinidir. Bunun husulü ise iyi 
çalışmak ve gayenin icap ettirdi
ği bütün piyasa hareketlerini, 
komşu ve Avrupa hükumetlerin
deki piyasa teınevvüçlerini günü 
gününe takip etmekle beraber bu 
memleketlerin ekoı. omik vaziyet
le~ini de yakından te~lıik etmek 
ile mümkündür 

Kooperatifcilığin yurdun her 
yerinde hakkile muvaffak olama
maımın sebebi bu noktalara itina 
edi memesidir Trakyanın huı :.ı st 

olan vaziyeti bilhassa bu bakım

dan ehemmiyeti haizdir. Cünkü 
komşulanıoı:ı en büyük rakip
lerdir. Bu rakipler senelerdenberi 
dış piyasaları tutmuşlar ve ken· 
dileri a i taml mışlardır. Bunlara re
kabet edebilmek için en birinci 
şart bilgi ile ve piyasanın ihtiyaç· 
larıni iyi ma Harla ele alabil
mr ktedir. 

Uzun köprü kooperatifinin ay
nın ı di~er merkezlerde de kurmak 
n ilmkü dür. Yetişir ki; bu itle-

rin ehe n miyeti "·e kıymeti takdir 
edilsin. Her şey kendıliAinden ih· 
tiyaç haline girebilir. 

T 
LERi 

O d.1 1 balıkçılık hakkında ırön

derdiğı uzu n raporda, bilhassa ba-

Jı\{ çılığın modern bir şekl.: sokul· 

m sı lüz u u Üz ·rinde d urmakta , 

bank l a rımııın b ıı lı lc ç ı lara açecafı 
Ticaret Vekaleti, Ege mıntaka- kredilerle , f r nni ıı vl ıı ma va ııtaları 

sında tarapçılıaın ve sahil mt:mle- alınman ic'Bp et tiğini , avlanacak 

ketlerde de balıkçılığın inkişa fı fJzl ~ b a lıkların ı he m ih rn ç ed ile
lçin alınması zaruri tedbirleri , ih- b lect g ini v e hem de i ıı ş ı edile· 
tiyaçları Ticaret ve Sanayi oda· 1 cek lconserve fabrıkn laı ında kon• 
sından ıormuf oda bu husustaki servc:leştirılebilecetini anlatmakta· 
tetkiklerini bitirerek Vekalete iki dır. 

a:.ıfusal rapor göndermiştir. 1 Ege aahtl memleketleri için bir 
Şarapçılık hakkındaki r.ıporJa servet kaynatı olan balık mahsu-

bu !saten deniliyor ki : 1 lünün evvelce de muhtelif müle• 
nF azla iıtihıal edilecek şarap- hasa ıslar tarafından yapıl an tetkik· 

larda inhisar resmi dr: ucuzlar1a, lrr neticesinde ne ıurdle avlan· 
fiyatlarda mühim bir fark husule ması, iıtifade edilmesi üzerinde 
gelecek, ihracatta rekabet milm· durulmuştur. Ticaret Vekaletinin 

hu hususta yeniden malumat iıte-
kün kılınacak ve bu suretle iıtih· 
lak kendiliğinden artacaktır. Çok 

fazla ihracat yapıl.ıbilmui için, 
şarabı, taku mahıulleri araaına 
almak ta mOmkGadGr." 

mesi , Büyük Millet Meclisine ve· 

rilmek üzere bulunan Balıkçılar 

Bankaaı kanun layihası ile alaka· 
dar sıörülmektedlr. 

Fransız Ticaret 
Anlatma•• 

Franu ile aramızda yapılmıt o
lan ticaret anlaşmuının müddeti 
bu huiranda nihayet bulmakta
dır. İki taraf müddetin hitamından 
evvel anlatmanın devamı için biri
birlerine haber vermek vaziyetin· 
de bulunmaktadır. Aldığımız ma
lUmhta göre, mevcut anlatma 
1938 senesinde ihracat vulyetimiz 
fizerinde çok iyi ndiceler verme
d ıği ııe glfre bu anlaşmada bazı la· 
dilll yap\ması veya yeni vaziyet· 
ler üzerine büsbütün yeni bir ti· 
caret anl11 şma11nın akdi kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Ceviz ve Fındık ihracatı 
Niaan ayının 1011 haftaaı içinde 

ceviz ve fuıdık piyauıı normal 
olarak geçmitlir. Fob Trabzon 
15600 kilo iç fındık kiloıu 91-91,5 
kuıuıtan, Sif İstanbul 5040 kilo 
96 kuruştan 1atılm1ştır. Hamburıa 
8800 kilo iç cev;z, Boıtona 9950 
kilo iç fındık, Marsilyaya 5600 
kilo iç fındık ihraç o'lunmuttur. - ·-Almanlar Tilkl Derisi 

istiyorlar 
Almanya piyasaları memleketi· 

mizden geçen ı.eııedea kalmış olan 
tilki derilerinden ithalat yapmak
tadırlar. E ki malların ıtoku 75 
bin deriden 20 biı:ıe inmiştir. Cinı 

ve mev kı lerine ııöre adi tilkilerin 
çifti 3-6 ve Sivas, Eızurum mal· 
larının çifti 8- l 2 liradan aatıl

maşlır • 
Yine Almanyaya kiloıu 105·106 

kuruştan ve yüzde ikiıi yarı işlen· 
miş derilerle kuzu deriıi ve HaYa 
kurnmu koyun derilerinden kilosu 
58-59 kuruştan satılmıttır. 

Ankara Bora ası 
4.5.gag 

ÇEKLER 
Londra 5.93 
Nevyork 126.6750 
Pariı 8.SMO 
Mili.o o 6.8625 
Cenevre ~.« 
Amsterdam 87.i675 
Bedia I0.8ll0 
BıtUuel 21.M 
Atiaa 1.09'JIS 
Sofya 1.56 
Madrit 14.o.15 
Varıova 23.8450 
Budapefto 24.9875 
Bükret 0.9050 
Belırad ı ... 
Yokohama M.Wl 
Stokhelrn 30.5475 
Moıkova 23.9'n5 

ESHAM ve TAHViLAT 
Erıani 

% 2 1932 Hazine tahvili 

1938 % 5 lkramiyeli 

19.-
62.-
19.-

--------..,.-.-. 
Paris Borsası 

4-5-939 
Kapanış flatlan ıunlardır. 

Londra 176,7-4 
Nevyork M,75 ljl 
Berlin 1516,IO 
Brilkael 642,82 1 2 
Amıterdam 2012,25 
Roma 198,65 
Cenevre 
Kur4un 
Bakır 

Kalay 
Altın 

GiımOt 
Çinko 

14,8,9 
47 8/4-48 3/4 

~,12,10 
148,5 
20 1/4 

ıa,10,1 ııı 

a) MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Samsun Belediye Reisliğinden : 

Eksiltmeye konulacak iş : Samsunda Çarıamba ıoıui 
güzergahında Merdırmağı ile koşu yeri arasında yapılacak 
mezbaha inşaatı. 

Muhammen keşif bedeli 8456.l lira 99 kurut olap ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

lt vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
Bu işe aid şartname ve evrakı saıre aıağıda yaııhdır : 
Yapı eksiltme şartnamesi, 
Mukavele projesi, 
Bayındırlık işleri genel ıartnamesi, 
Nafıa yapı işleri umumi ve fenni ıartnamui, 
F enai şartname, 
Keşif ve silsilei fiat cetveli, 
Proje vesair evrak . 
C ve D fıkrasındaki evraktan baıka diğer evraklar 

talihlerine 423 kuruş mukabilinde Belediye Heyeti fenni
yesince tetkik edilebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 5478 lira 15 kuruıtur. 
Eksiltme 12.6.939 tarihine mfisadif pazartesi rllnl 

saat 15 de Samsun Belediyesinde milteşekkil Belediye Enctı
meni tarafmdan yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için Samsun Nafıa Mn
dürlüğünde müteşekkil komisyonu mab.aasundan bu iti ya· 
pabileceğine dair vesika ibraz etmesi, ve inıaatın devamı 
müddetince diplomalı bir mühendis veya mimar veyahud 
fen memuru istihdamı ve Ticaret odasmdan kayıdlı oldujana 
dair senei haliye vesika ibraz ve yapı ekıiltme ıartname• 
sinin 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olması tarttır. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı i\in Ye aaatt•D bir 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Milraoaat yeri 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl! Malzeme Harl~ 

Su havuzu ve su yolu boruları inş. 
Cumhuriyet abidesi inş. (lemd.) 
Feriköy mezarlığı duvarsız kısmının diken-

li telle çevrılmesi 
Barut depolarına yap. paratoner ioş. 
Hamam tamiri 

Aç. eks. 
Paz. 
Paz. 

" Aç. eks. 
Yol tesviye ve parke döşeme işleri ,, 
Mezbaha inşası (şart. 423 krf.) Kapalı z. 
Floryada istinat duvarı inşası (•art. 151 kr.) " 

1135 15 
2478 19 
289 -

420 -
1500 -
2B44 70 

84562 99 
30121 77 

llAçlar, Kllnlk ve lspençlyart alat, Hastane Lev. 

haç "e tıbbi malzeme Bafra diıpanseri için Aç. ekı. 
İlaç ve tıbbi malzeme Samsun Zührevi-

ye bast. için 
Eczayı tıbbiye: 144 kalem 
Klorat dö potas: 2 t. 
Gliserin: 20 t. 
12.6.39 da ihalesi yapılacağı ilan edilen 20 

ton ıliserinin alınmasından sarfınazar 

edildi 
12.6.39 da ihalesi yapılacağı ılan edilen 2 

ton klorat dö potasın alınmasından sar· 
fıoazar edildi 

" 
,, 

Pa:ı. 

" 

298 75 
680 -

ı 138 65 
700 -

13000 -

43 35 

31 51 
112 50 
192 36 

5478 15 
2259 13 

2060 
51 -

Bolu Belediyesi 
Gireson Belediyesi 
İst. Belediyesi 

Samsun İnhisarlar Başmüd. 
" Vilayeti 

Malatya Şarbaylıtı 
Samsun Belediyeai 
lıt. .. 

Samıun Viliyeti 

" " 
85 40 lst. Belediyeıi 
52 50 Ask. Fabr. U. Müd. SAK Aok. 

975 - ,, ,, ,, 

" " n 

" " " 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfeı:_ \teslsatve malzemesi) 

Kastamonu host. yap. kalorifer tesisah 
Elektrik motörü santrifüj tulumba tıımand· 

Paz. 
Aç. eki. 

16296 35 
789 45 

1222 23 
59 21 

Kastamonu Daimi Encümeninden 
ist. Belediyelii 

Listesi 
Giio Saat 

8-5-39 16 -
19-4-39 itib. 1 ay 

8-5-39 14 30 

18-5-39 15 -
11-5-39 I& -
10-5-39 
12-6-39 15 -
22-5-39 15 -

15-5-39 15 -
15-5-39 15 -

23-5-39 l 4 30 
22-5-39 14 30 
26-5-39 14 -

22-5-39 10 -
22~-39 14 31) 

ra ve buna n.üteferri sair malzeme 
Sivrihisar kasabası elektrik tesisatı 
Şuhud kasabası elektrik tesisatı (temd.) 
Sıcak su pompası (elektrik motörlü san· 

Kapalı :z. 

Aç. eks. 
18963 49 

795-

Sivrihisar Beled. 
Şubud ,, 

56 63 D. D. Y. Haydarpa,a 

29-5-39 14 -
3-6-39 dan itib. 1 ay 

25-5-39 10 30 
trifüj tulumbası): 2 ad. 

Kereste, Tahta ve saire 

Ağaç kazık: 500 ad. 
Anbal.ıj tahtası : 500 ad. Paz. 405 68 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba -Hah v.s. 

Dosya dolabı acme sistem: 4 ad. - acme Aç. eks. 
bristol kart: 6500 ad. 

Nakllyat Boşaltma- - Yükletme 
İnbiaarlar mamulatı nakli 
Tu:ı. D&kli 
Un nakli: 22 t. 
Butd1ty nakli: 800 t. 

~ 

Aç. eks 

" 
Pa:ı. 

" 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Maden kömürü: 60 t. 

" ,, 30 t. 
Gaz yağı: 2 t. 
Makine yatı: 4 t. 

MUteferrlk 

Buruncuk parke taşı: 272 O ad. 
Gül ve mübtelif cins çiçek 
Bas'kül: 1 ad. (tt:md) 

Aç. ekı. 
Paz. 

" Aç. eks. 

Aç. eks. 
Paz. 

Mantar: 200000\ O ad. (şart. 370 kr.) (temd.) Paz, 
Çivili kayış kalıo ekselsiyor 50 m.-rapit: ,, 

250 ın.-ince kayış: 42U m. 
Yollar şu beıi için kıra ile tutulacak 

kamyon " 
Deve boynu, rekor boya v.s. malzeme: 9 kal. ,, 
Ocak ve saire gıbi bakır lokomotıf mal· Kapalı z. 

zemesi: 62 kalem (şart. 24,80 L.) 
Acme Bristol kart (Bnk mobilya sütununa) 
Çuval tamiıi için iplik: 1 t.-çuvaldız. İp· Aç. eks. 

ligi 1. t. 
Sürtof ve serpantin boruları için amyantlı 

bakır rondela: 86000 adet 
Muhabere direği 

Cenaze otomobili: 1 ad. 
Bohçalık saç: 15 t. 
Bilenıe tezgahı: 2 ııd. 

Şakuli rende tezgahı: 2 ad. 
Sabh taşlama tezgahı: 2 ad. 
Hak teza-ahı: 4 ad 
Üniversal freze tezgahı 2 ad. fakuli ve 

1 ad. ufki 
Masa makkap tezgahı: 2 ad, 
Haaas kilçilk torna tezgahı: 10 ad. 
Dip vıdası: 3000 ad.-kuşak vidası : 5000 

ad.-kulp vidaaı: 2000 ad.-menteşe 
vidası: 2500 ad. 

5-6-39 da ihalesi yapılacağı ilin edilen 15 
ton bohçalık saçın ahnmasındao sarfı
nazar edildi 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 
Sadeyağ: 3200 k. 
Sadeya*: 5 t. 

" 
Paz. 

Aç eks. 
Paz. 
Aç. ekı. 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 
Kapalı z. 

" 
Aç. e\u. 
Kapalı z. 
Paz, 

Aç. ekı. 
Pu. 

999 50 

540 -
900-

750 -
480 -

1500 -

1500 -

750 -
74000 -

465 -

365 50 
496100 -

1950 -

2580 -

1700 -
10500 -
4500 -
7200 -
4800 -
9000 -

14400 -

1000 -
9000 -
5000 -

3200 -

Trabzon Beledlyeıi 
30 43 ist. P. T. T. Müd. 

74 96 

40 -
68-

72 -

56 25 
72 -

5G 25 
5550 -

İst. Belediyesi 

Samsun fnbiaarlar Baf mOd. 

" ,, " 
Ank. Lvz. SAK. 

" " 

lst. Belediyesi 

. " 
lıt. Komut. SAK. Fındıklı 
Bandırma Beled. Elektrik l,ıet. ld. 

Menemen Belediyesi 
Trabzon " 
inbiıarlar U. MOd. 

,, ,, 
,, ., 

69 75 lıt Belediyesi 

54 82 
23594 -

146 ~ 

193 rıo 

127 50 
787 50 
337 50 
540 -
360 -
67~ -

1080 -

75 -
675 -
375 -

" ,, 
D. O. Y. Anll. ve Haydarpafa 

İst. BelediyHi 
D. D. Y. Haydarpaıa 

,, 
" ,, 

Jst. Kom. SAK. Fındıklı 

fst. Belediyesi 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

,, . ,, 
" " 
" " 
" 

,, 
Jt " 

" 
,, 

" " 
" 

,, 
" 

240 - Cireson Aık. SAK. 
- - Deniz, Lvı. SAK. Ka11mpaf• 

Salı ve Cuma 
10.:5-39 15 -

22-5-39 14 30 

8-5-39 14 -
8-5-39 15 -
5.5.39 10 -
g.5.39 10 -

22-5-39 14 30 
8-5-39 14 30 
9-5-39 l 1 -

25.5.39 15 -

10-5-39 15 -
Salı ve Cuma 14 

15-5-39 14 -
10-5-39 14 -
22-5-39 14 -

8-5-39 14 30 

8-5-39 14 30 
20-6-39 11 -

22-5-39 14 30 
25-5-39 10 30 

:tS-5·39 ı o ao 

9-5-39 14 -

22-5-39 14 30 
26-5-39 15 -

. 28-6-39 14 30 
28-6-39 15 -
28-6-39 14 -
28-6-39 l 5 30 
26-6-3g 15 -

26-6-39 16 -
26-6-39 15 30 
26-5-39 14 30 

-- --

24-5-39 14 -
6-5-39 ıa -

ISTANBUL 

Ticaret ve ahire Borsası 
4.5.939 ===::;::;;~ fail 

Fi atlar 
CiNSi 

Bu~day 
Un 

O elen 1• -15 Aşağı 

Kr Pa. 
Yukarı 
Kr.Pa Arpa ıS 

BuRd· yumuşak 5 32 - -
Bulıur ~ J' 
Afyon '5 'a 
Kuşyemi 1~ 1 
Ç d 1 L' 

,, sert 5 5 5 6 
,, kızılca 5 32 av ar "t 

Yapak 'ı' 1·b Arpa yemlik çuvallı - -
,, Anadol dökme 

Çavdar 

Mısır ı 

4 2,5 4 5 
5 32 

iç fıodııc· / ______ ___.........10~ 

Kızılca 

Fasulye çalı 

,, ufak 
Kuşyemi çuvallı 
iç fındık Ordu 
Tiftik oğlak 

" mal 

Kepek 
B. Peynir 
Muır 

Tiftık 

iç fındık 
Fasulye 
Afyon 

O iden 

Z. ya~ı 1-ci 
Yapak Anadol 

44- 45-
Dıf Flatıar 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

,, sarı çu. 
Peynir beyaz taze 

,, kıışer ,, 
Saoıar derisi 
Porsuk ,, 
Tavıan 

4 9 
4 22 

2J 5 
46 -
35ıo 

440 

4 ıo 
422,5 
25 30 
47 -

4700 

18 -18 20 

Butday : Liverpul 
,, Şilıago 

,, Vinipek 
Arpa Aovers 
Mısır Londra 
Keten T.: ,, 
Fıodık G.: Hamburg 

" 
L.: ,, 

. ' 
lstanbul Belediyesinden' 

Ketif ve muhanı ~.ı• 
bedeli tersı•".,,, ,...,,,, 

__ 2_8_9 -_ --:2 ~ 
Feriköy meurhğı duvarsız kısmıoıo di· ..., 

kenli telle çevrilmesi 
Beyotlu, Üsküdar, Paşababçe tebbir 

istasyonu için lüzumu olan 30 ton 
Kriple maden kamürll 

Arazözler için lüzumu olan deve boynu, 
rekor boya ve snire ıibi 9 kalem mal· 
zcme 

480-

3~ 50 

Y cllar Şubeıi için kira ile tutulıtcak ka- 465 -
myon. f 
Yukarıda keşif ve tahmin bedelleri yazılı itler •r,'~,:~ 

pazarlığa konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde gor ~tf 
lir. İıtekliler hizalarında yazıla teminat makbuz veya .ısı~ fi 
bile beraber 8.~.939 pazartesi i'ÜDÜ saat 14,30 da Daıııı 1 cümcınde bulunmalıdırlar. 

saat evvel Belediye Encümeni Riyasetine makbuz 
linde verilecektir. 

Kapalı zarfların ihzarında teklif mektublarıoıı> · 
şında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gö~d;~ 
sinde taliplerin 249J sayılı kanunun 32, 33, 3ıt üncU ıı 
lerine ve bu husustaki şartname hükümlerine harfif1' 
yet eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Koaıi•Y0',., 
•JtP': 

12.6.939 pazartesi günü saat 14 te açık eki• 
1 

ihale edileceği ilan edilen 2 ton klorat dö potas P' 
ihale edilmek üzere yeniden ilana verildiğinden bıJ 
me hakkında çıkan ilin hükümsüzdür. Jı 

* * • 12.6.1939 pazartesi günü saat 15 te k•P' 
ihale edileceği ilan edilen 20 ton Gliserin paıarh1'1~, 
edilmek üzere yeniden ilana verildiğinden bu aıalı' 

"" 

kında çikan ilin hükümsüzdür. toıı tk 
• • • Tahmin edilen bedeli 13.000 lira olan 20 51t \t 

serin Askeri Fabrikatar Umum Müdürlüğü Merkeı ~,l 
ma komisyonunca 26.5 939 cuma günü saat 14 de ~ 
la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kolJJd'' 
verilir. Muvakkat teminat 975 lıra ve bu işle alAk• 
cardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

* • • Tahmin edilen bedeli 700 lira olan 2 toJJ ~,S 
dö Potas Aı;keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü M''t 1 
nınalma komisyonunca 22.5. 1939 pazartesi günil •'' ~ 
da pazarlıkla ihale edılecektir. Şartname parasıl ~~ ' ~ 
komiıyondan veri!ir. Taliplerin muvakkat teı:oiııat ~- ı; 
lira ~ kuru~ ve 249~ numaralı kanunun 2 ve 3 ;f' 
rindekı vesaıkle komısyoncu olmadıklarına ve bll 
kadar Tüccardan olduklarına dair Ticaret Oda•• "' 
le mezkur gün ve ıaatte komisyona müracaatlat1• 

İstanbul Belediyeıinden : ,, " .. 
Vilayet Hıfzıssıhha Laboratuarına lüzumu oı;,ı-' 

sine 1138 lira 65 kuruş bedel tahmin edilen ı44 .
1
, ~ 

zayi tıbbiye açık eksiltmeye konulmuıtur. Liste•• 'J". 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lsteklil'' ,J~ 
yılı kanunda yazılı vesıka ve 85 lira 40 kuruşh.ı1' ,-1• 
nat makbuz veya mektubile beraber 23.S.939 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmabdırl•'' 
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~k, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 
1
1 2 adet sıcak su pompası (elektrik motörlü santrifüj tu-

lumba ı muhammen bedeli 795 lira muvakkat teminatı 59 
Kastamonu Ddiıni Encümeninden : lira 63 kuruştur. 

~l Kattamonu Vılayeti merkezinde inşa edilen kırk yatak- Muhtelif eb'adda 86000 aded sürşof ve serpantin bo· 
lahanenin sıcak sulu kalörifer tesisatı için Nafıa Vekille· ruları için amyantlı bakır rondela muhammen bedeli 2580 
ltnzim edilen umumi ve fenni şartnamesine göre yapılan lira muvakkat teminatı 193 lira 50 kuruştur. 

'ıü lira 35 kuruşluk evrakı keşfiyesine göre yapılması bir IOOO kilo çuval tamiri için iplik ile 1000 kilo çuvaldız 
~ddetle pazarlığa konulmuştur. ipliği, muhammen bedeli 1950 lira ve muvakkat teminatı 

lekliler bu işP- aid evrakı keşliye ve umumi ve fenni 146 lira 25 kuruştur. 
resini ve mukavele suretile eksiltme şartn~mesinin An· Askeri Fabrikalar Umum 
•tanbul ve Kastamonu Nafıa Müdürlüklennde görebi- Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 

ihalesi 22 Mayıs 9~9 pazartesi günü saat onda Kasta- T~hmiıı. edilen bedeli OOOO Jira olan 4 adet Hiik tezgAhı 
O Asken Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınal k ı:- ~İmi encümeni tarafından yapılacak1ır. . 28 6 

ma o 

ıı:.ksıltmeye girebilmPk için yüzde yedi buçuk teminatı o· mısyonunca · · 1939 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı 
222 1. zarf ile ihale . . edilece. ktir •. Şartname pnrasız olarak Lomı·s-

ıra 23 kuruşluk verilf:cek teminatın 2490 sayılı ka- d K 

ll.16 vr. 17 inci maddelerine göre Kastamonu Dain ı i En- yon. an v.erılır. Talıplerın muvakkat teminat olan 675 lirayı 
Ilı namına hergangi Ziraat Bankasına yatırılarak makbu havı teklıf mektuplarını mezkur günde saat 14.30 za kadar 
rı ., . . • . . • • . komisyona vermeleri ve kendilerinin d 2490 1 k 
. "'astamonu VıJ!yetıne gönderılnıcsı ve hu ışı yapabı- 2 3 dd 

1 
. d k" . e sayı 1 anu· 

ille dair ihale gününde~ bir hafta e~·vel bulundukları vi· ı nun veb ~a e. erın e 1 
•• vesaıkle komisyoncu olmadıkla-

....... . . . rına ve u ışle alakadar Tuccardan old ki d · T' 
ti..· .... uracaat ederek olacakları ehlıyet vestkaaıle 939 sene· Od . . ~ u arına aır ıca· 
...:iJı· • • • . . 1 ret ası vesıkasıyle mezkur gün ve sa tt k · -1 tıcarnlte kayıtlı oluuğuna v"l:ıık.anıu daır ıhal~ saatın- · a e omısyonu mu-
latk l 1 racaatları. 

a bir saat evvel Kastamonu Daimi encümenine gönde-, • T h · d"l b d 1. 0 i ıart • * 8 mın e ı en e e 1 1 .500 lira olan 15 ton bohçalık 
p ır. saç Askeri Fabrikalar Umum M .. d .. l · v ü M k S ı 

ı... 0sta ile gönderilecek teklif mektublarile vesikalar iade- k . u ur ug er ez atına • 
."tlUtiü olmatı ve ihale sırntinc kadar komisyona gelmiş mi a.h omıs~onunc~ 26•5•939 cuma günü saat 15 te pazarlık· 
~Ilı . . a ı ale edılecektır. 
. ası şarltır. Postalarm gecıkmesmden do ayı zamanında Ş t I k 
'Ye • • ar name parasız o ara kor · d ·ı· T ı· ı · n teklıt mektubları nazarı ıtıbara alınmaz. Bu hususa . . nısyon an verı ır e ıp erın 
fa.ııa t f ·ı· t . ı· 1 b" kt l Kastamonu O . • muvakkat temınat olan 787 lıra 50 kuruş ve 2490 ıayılı kanu· e sı a ıs ıyen er ır me np ıı .nmı • 2 3 dd . . . 
Qıetıind b"l kl .. it\ l I' nun ve ma elerındekı vesaılde komisyoncu olmadık· en sora ı tce en ı n o un ur. l b · ı l ·k d · 

arına ve u ış e a a a ar tüccardan olduklarına dair Tica· 
Sivrihisar Belediyesinden: ret Odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona mü-

Sitribiaar kasabasının elektrik tesisatı 29.4.939 tari· racaatları. 
il 29.5.939 tarihine kadar 30 gün müddetle kapalı 1 • * • Ta?min edil~n be~eli 7200 lira olan 2 adet şakult 
"-ıılite münakasaya konulmuştur. ı Renge tezgahı. Askerı fabrıkalar umum müdürlüğü merkez 
r~iıat : birisi makine ve teferrüatı ve diğeri de san- satınalma kom s~onunca. 28.6.~39 çarşamba günü saat 15 
'L•.llaıile ahtap direkler olmak üzere iki kısım olup l de k.apalı zarfla ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak 
tıq1· komısyondan ve · ı· 
't 1 de birden veyehud ayrı ayrı ihale oluoabile· . . rı ır. . 
. . . Talıplerın muvakkat temınat olan 540 lirayı havi tek· 
'1.ınne ve teferrilatı olan birinci kısmın bedeli mu- Jıf mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
eni 22852 lira 85 kuruş ve ikinci kısmın bedeli mu- vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
~ili 6048 liradır. Tesisatın projelerini Belediyede maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iı· 

~lltcekleri gibi fenni ve mali şartlarını da arzu eden· 1~ alakada~ tü~~ardan olduklarına dair ticaret odası vesika· 
,1ediye dairesinden meccanen istiyebilirler. Kapalı zaı. sıyle ':e~~ur g.un ve. saatte komisyona müracaatları. 
~9.S,939 pa~artesi gününe saat 14 e kadar Belediye . • • !ahının edlleıı bedelı 4500 lira olan 2 adet takım 
enine vermeleri şarttır. l~ıleıne tezglhı ~skeri Fabrikalar Umum Miidürlüğü Merkez 

~ddi }Ayık görüldüğü takdirde 29.5.939 pazartesi ~atınalma Komtsyonunca 28.6 1939 çarşamba giinü Sllat 14 30 
"-t 15 de Sivrihisar Belediye dairesinde Belediye I ela açık e.ksiltnıe ile ihale edilecektir. Şartname parasız o]a
eııi tarafından ihalesi yapılacaktır. Şartnamede zih- rak koaıısyondan verilir. Talıplerin muvakkat teminat olan 

il Veıaikle beraber yüzde 7,5 teminat akçesinin veya· 1
33? lira. 50 k~ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ruadde· 

btrıka mektubunun zarflar içerisine konulması la lerındekı vesaıklt komhıyoncu olmadıl:larma ve bu i§le elAka
der tüccardan olduk l arpıa dair Ticaret Oda~ı vesikasiyle mez· 
kur gön ve saatte koıniayoııa müracaatları. 

ahnacakhr : Bak mütefer- • • • 
Ka}ıs, mantar ve baskül alınacaktır: Bak İnhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 

'-ı . Trabzon Belediye Encümeninden • Kapal f f 'I k ·ıt "1" 
~dıyeye lüzumu olan 500 adet ağaç kazık mubayaa 1 1 zar USU 1 e e Si me 1 anı 
•nden taliplerin Salı ve Cuma günleri saat 14 de Kayseri C.H.P. İlyönkurul Baskanhğindan: 

'ile müracaatları ilAn olunur. 1 · · 
~ , 1 - Ekııltmeye konulan ış. Kayaeride yapılacak halkevinin sat-
' t e f • k 1 hızemine ka?ar le~~ı hafriy~tı ve ıoşaatı yapılmakta olduto cihet-

e r r ı 1 1~ sathı zemınden ıtıbar~n bınan,n heyeti umumiyuinin infa&h ek· 
. . . 

1 

sıltmeye konulmuştur lıışaatın heyeti umumiyesinin bedeli ketfi 
13()o . Meue~~n Beledıye Rıyasetınden: 127~49 lirad~r. Bu be~eli keşiften sathı zemine l<adar y : pılan temel 
~ lıra keşıflı 27200 adet buruncuk parke taşının hafrıyat ve ınşaat keşıfnamedek i nisbet üzerinden tenzil edildikten 
'~~ı işi 26.4.939 tarihindeu itibaren 15 gün müddetle ıonra geri kalan kısmın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 
t~ .•ltrneye konulmuştur. 2 - Bu işe ait şartoan. eler ve evrakı saire 'unlardır. 

•ıltrne 10 5.939 çarıamba günü saat 15 de Daimi A - Eksiltme şartnamesi 
~~ huzurunda icra kılınacaktır. A. B. - Eksiltme şartnaınesiue ek şartname 

. Pler % 7,5 nisbetinde teminnt akçasını Belediye B - Mukavelename projesi 
' Yat&rmağa ve ihaleyi müteakip teminatı % 15 C - Bayındırlık itleri Genel 'artnameıi 

~e Noter huzurunda mukavele tanz•m etmeğe mec· D - Keşif cetv li, silıilei fiat cetveli; metraj ceh·cli 
~ r. E - Proje ve sair evrak 

:lip ~lacaklar şartnameyi muhasebeden alabilir. Ta- İsteyrnler bu şartneuıeleri ve f'Vralu saireyi Kayseri parti baş-
'l ltyın edilen gün ve saatte belediyeye müracaatları kanlıtında görebilirler. 
"-ıur. 3 - 29 Nisan 93!) tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksil· 

~ Trttbzon Belediye Encümeninden : 

laParkta dikilmek üzre gül ve muhtelif cins çiçek pa· 
li tlıubayaa edilec ğin<leıı talihlerin salı ve cuma günleri 

dt encümene müracaatları ildn olunur. 

tmeye konulan bu kurağın ihalesi IO mayıs 939 perşembe günü saat 
1 l de Vilayet parti Merkezinde İlyönkurul tarafından yapı'acaktar. 

4 - Eksiltme kapalı xarf usulile yapılacakttr. 
5 - Eksiltmeye ittirak edebilmek için Nafıa Müdürlütünden 

alınmıt ehliyetname ile cari seııenin t ıcaret odası vesikacını ibraz 
etmeai ve bir mDhendis veya fen memuru istihdam ; eylemesi şart-

~: Demiryolları lıletme Umum MdüdOrlilğünden : br. 6 - Muvakkat teminat miktan 8500 liradır. 
~ •11ı111en bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda 7 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gün ve 18atten bir saat 
ıı.!tup malzeme ve ena her grup ayrı ayrı ihale e· evveline kadar Parti Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 
~ere 25.5.939 per,embe günü ıaat 10,30 da Hay- Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (300,l) 2-4 

Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık .. 
~ "•ulile ıatın alınacaktır. •ıı1ı11·•.-•a1ı11• .................... .__ ........... s Çocuk Hekimi ıu----= __. 
... airmek iıtiyenlerin her grup hizasında yazılı 

t teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
' atlnü aaatine kadar komisyona mtıraacatleri IA· 

~· 1
•• aid ıartnameler komisyondan parasız olarak 
lttadır. 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 1aat 15 ten ıonra --

1 - 26.IV.939 tarihinde ihale edilemiyen 20X25 eb' 
adında t20) milyon mantar yeniden pazarlıkla ekıiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli (7 4.000) muvakkat teminatı 
(5550) liradır. 

III - Pazarlık 10.V.939 çarşamba gOnü saat 14 de Ka
bataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiıyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden (370) 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gilnde X 
1,5 güvenme paralarile meıkQr Komisyona gelmeleri. 

(3096) 1-4 
••• 

Cinsi Miktarı Saat 

--
Çivili kayı~ kalın Ekselsiyor 50 metre ) 

" " 
,, Rap it 250 • ) 14 

" " 
ıoce " 420 " ) 

720 
1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme mllteah

hit hesabına pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
il - Eksiltme 22.V.939 pazartesi giinll Kabataıda Le

vazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

111 Şartname ve nümuneler her giln sözü geçen Şube· 
den parasız alınabilir. (3097) 1-4 

• • • 
1 - 4.IV.939 tarihinde ihale edilemeyen ~()()() kgr. lık 

bir adet basklil şeraiti sabıka dairesinde on ınn müddetle 
yeniden eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif Haydarpaıa 750 lira, mu· 
vakkat teminatı 56.25 liradır. 

111 - Şartnameler her gftn sözü geçen Şubeden paraaıı 
alınabilir. 

iV - Eksiltme 15.V.939 pazarteıi günü saat 14 de 
Kabataşda Levazım Şubesi Müdilriyetindeki Alım Komiı-
yonunda yapılacaktır. (3077) 

• • • 
1 - 16.lll 939 tarihinde ihale edilemeyen l adet çu• 

val dikme makinesi değiştirilen ıartnamesi mucibince yeni
den eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif İzmir (490) lira, muYakkat 
teminatı 96,75 liradır. 

111 - Eksiltme 22.V.939 pazartesi glintı saat 16 da 
Kabataşda L~vazım Şubeıi Müdllriyetindeki Alım Komilyo• 
nunda yapılacaktır, 

iV- Şartnameler her gün sözli geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecek olan firmaların fiatııı: 
tekliflerini ihale gtinünden bet gün evveline kadar tuz fen 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabultınö mutaıammıD 
vesika almaları lAzımdır. 

VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gDn ve 
saatte % 7,5 glivenme paralarile mezkftr Komiıyona gel· 
meleri. (2984) 2-4 

İSTANBUL BELEDİYESİN.DEN 
Muhammen bedeli ilk teminab 

Karaataç müeasesatına 200 tane buz 
kalıbı 

" 36.3 çift liltik 
çizme (nOmuneai gibi) 

1070,00 80,25 

2359,50 176,96 

Karaağaç milHıesatına lüzumu olan buz kalıbı ile 
lastik çiı:me ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuftur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde g6rülebilir. fıtekliler 2490 aayılı kanunda 
yazılı veaika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 8.5 939 Pazartesi günü uat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar n. (2701) 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabnalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiz panaiyon ihtiyacı için aynı eb•at ve evaafta bin a• 
det yatak ve yorgan çartafı alınacaktır. Beher çar,afın muhammen 
bedeli 170 kuru' ve ilk teminatı 127,50 liradır. Eksiltmeıi 6.5.6.19 
tarihine raatlıyan cumartesi silnü Hat 10 da Gümilııuyunda YOk· 
sek Mühendis Mektebi binuı dahilinde toplanan Sabnalma Komia
yonunda yapılacaktır. 

Şartnı mesini görmek isteyenlerin her gün ve ekıiltmeye gire
ceklerin belli gün ve ıaatte komisyonda hazar bulunmaları ilin o
lunur. (2680) 4-4 

imtiyaz sahibi ve yaı.ı itleri DirektarG : lamall Girit 

Baaıldıtı yer : Merkez Ba1ımevi, Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eatimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu dJadjudieetion et du 

Cahi•r des CharıH 
Jours Heuro& 

Constructlono - R6paratlons - Trav. PubUcs-Mat6rlel de 
------------------------------

Conatr1.1ctlon-Cartograptll 

Constr. reıervoir d'eau 
Cl~ture en fıl de fer bnrbele d'ure par-

tie du cimelıere Feriköy 
Con•tr. paratonoerre au depôt de poudre 
Rep. bnin au bourı Hana 
Trav. d aju1ııtement ete ,ı. atr. pavh 
Cooatr. monumeot de la Republique au 

bourg Gireson (aj.) 
Conıtr. abattoir (Cah. eh. P. 423) 
Conatr. mur ıoutaioement a F!orya (Cah. 

eh. P. 151) 

Publique 
Gre iı gr6 

• 
Publiquc 

n 
Grc i gre 

Pli cach. 

n 

t 13j 15 
289 - 43 35 

420 - 31 51 
1500 - ı ı~ ~o 

28 14 70 193 36 
2478 19 

84562 99 5478 15 
30121 71 2259 13 

Municip. Bolu 8-5-39 16 -
Com. Perm. Municip. İst. 8-5-39 14 3() 

Dir. Mono?. Samoun 18-5-19 15 -
Vil. Samaua l ı-5-i9 15 -
Manicip. Malatya 10·5-39 

" 
Gireson moiı a partir du 194-39 

Muuiclp. Samsun 12-6-39 15 -
Com. Perm. Municip. Is t. 22-5·39 15 -

flrodutta Chlmlqu s·lnatrumanta Sanltalre•Fournltur• pour Hoplteux 

Medieamenta et artieles aanitairea pour Publiqu• 298 75 ZO 60 Vilayet Samsun 
1• diapeualre Bafra 

Midieamentl et articlea aanltairea pour 
&6p. malad. v6nerieone 

Produlta pharmeceutiques : 144 lota 
Chlorate de potasae : 2 t. 
Glycerine : 20 t. 
L'adjudleation du 12-6-39 coneernınt l'a· 

ebat d• 20 t. glycerine ıi. ete annulee 
L'adjudicalion da 12-6-39 concernant l'a· 

ebat de 2 t. chlorate de potasse a ete 
annulee 

Powpe centrifuge a moteur electrtque, 
bouer: et accea 

lnıtal. chauffaıe central hôp. Kastamonu 
ln•tal. eleetrique au bourg Sivibisar 

,, n ,, n Şuhut (aj.) 
Pompe centrifuge i. moteur elictrique : 

2 P· 

Amaublemenl pour Habltatlon et 

Armoirea pour douler : 4 p. • carte Briı· 
tol: 6500 p. 

" 
n 

Gre a gıe 
n 

680 -

l 138 65 
700 -

13000 -

t llatlon et Materlel) 

Publique 789 4~ 

Gre a gr6 16298 M 
PH cach. 

18963 49 
Publique 79.:> -

&I -
" n 16-5-39 15 -

8fl 40 Com. f~rm. Municip. fat. 23-~-39 14 30 
~2 50 Com. Ach. Dir. G6n. Fab.Milit. Ank. 22-~·39 14 30 

975 - " n 26-5-a9 14 -

" n 

,, n 

59 21 Com. Perm. Municip. lst. 22-5-39 14 30 

122~ ~ Vilayet Kaatamoou 22-!t-39 10-
Munieip. Sivrihiaar 29-5-39 14 -

1422 26 n Şuhud 1 moiı a parlir du 3-5-39 
56 63 lere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 25-5-39 IO 30 

ureaux - Taplaserle ete.! .. 

Publique 999 50 74 96 Com. Perm. Munioip. Iıt. 22-5-39 14 30 

Bola de Conalruction, Planchea, Poteaux ete. 

Planch• pour amballage • 50[) p. 

Combustlble - Cerburanl- Hulles 

Houille : 60 t. pour etablissement Kera-
aj" aç 

Charbon de terre : 30 t. 
PHrole: 2 t. 
Huile pour maehine : 4 t. 

Dlvers 

Bucule : 1 p. (aj.) 
Bouchonı: 20000000 p. (Cab.elı.370 P.) (aj.) 
Courroie 1 clouı grand Excelıior 50 m. 

id. Rapide : 250 m. - id . mioce : 420 m. 
Location de eamion pour Service routea 
lsolateur, raccord, peinlure ete. : 9 lota 
Cuivre pour locomotiveı comme foyer : 

62 articlu (Cah. eh. P. 2480) 
Pierıea pavea Buruncuk : 27200 p. 
Plaota de rosier et div. f!eura 
Carte Briıtol (Voir Meuble) 
FH pour r~p. aac : 1 t. - id. groa : 1 t . 
Roodellea en cuivre avee amiante pour 

tuyau:ıc ıurcıbauffeur et serpantin : 
86000 P• 

Poteaux telegraphiquea: ıOO p. 
Auto eorbillard: 1 p. 
Tôle : 15 t. 
Machioe a aigaiıer : 2 p. 

,, perpendiculaıre iı raboter : 2 p. 
,, de polisıage: 2 p. 
,, de gravure : 4 p. 
,, fraiseuse universelle perpendi-
culaire : 2 p - horizontale : l p. 

Table-machioe a perforer: 2 p. 
Petitu machine i tour aensible : 10 p. 
Via de fond : 3000 p. - id. pour cerceau : 

6000 p. - id. pour aaıe : 2000 p. -id. 
good : 2500 p. 

L' adjudication coocernant l'achat de 15 t. 
dı tOle l 6t6 aanulie 

Gre a gre 

Publiquo 

Gre i gr6 

n 
Publiquo 

Gre a gri 

n 

n 

n 
Pli cach. 

Publique 
Gre a gre 
Publique 

" 
" 

Gr6 1 gr6 
Publique 
Gre a gre 
Publique 
PH cach. 
Publique 
Pli cach. 

n 

Pnblique 
Pli cach. 
Gre a gr6 

405 68 30 43 

750 - 56 25 

480 - 72 -

1200 -

750 - 56 25 
74000 - 5550 -

465 - &9 7~ 
355 50 ~4 81 

496100 - 23594 -

1500-

1950 - 146 25 
2580 - 193 50 

1700 - 127 50 
10500 - 787 50 
45ü0 - 337 50 
7L00 - 540 -
4800 - 360 -
9000 - 675 -

14400 - ıoso -

1000 - 75 -
9000 - 657 -
6000 - 375 -

Dir. P. T.T. İat. 10.fi-39 15 -

Com. Perm. Municip. lıt. 22-5-39 14 30 

" n 8-5-39 14 30 
Com. Ach. Comm. Milıt. Ist. Fındıklı 9-5-39 il -
Adm. Expl. Elect. Muaicip. Bandırma 26-5-39 14 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 15-5-39 14 -

" 10-5-39 14 -
n " ~2-5-39 14 -

Com. Perm. Maniaip. İıt. 8-5-89 14 a8 
• n ~-5-39 14 30 

Adın. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 20-6-39 il -
Caiaseı H.tydarpaşa 

Municip. Menemen I0-5-39 15 -
,, Trabzon Mardi et Vendredi 14 -

Com Perm. Municip. ld. 2l-5-39 14 ao 
lere Expl. Ch. fer Etat Haydarpaıa 2.)-5-39 10 30 

n n 25-5-39 10 30 

Com. Ach. Comm. MUit. Iat. Fındıklı 9·~-39 14 -
Com. !'erm Muoicip. ı.t . 22-5-39 ı• 30 
Com Aeb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 26-5-39 15 -

n " 28-6-39 14 30 

" n 28-6-39 15 -
,, ,, 28-6-39 14 -

" " 28-6-39 ıs ao 
n ,, 26-6-39 15 -

,, ,, ıa-6-39 16 -
,, ,, 26-6-39 15 30 
,, " 26-5-39 14 30 

" 

v OFFICIELS 
• • 5 

De l' Administration Generale des Cheı11111 la 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc 1fl 

111t 
6ı arıiclcs piecP::ı en cuivre pour locomotives coı00~ı 

fo}crs, ete d'une valeur estimative de Ltqs. 496.100 s;~ j-0 
arheıc par voie d'adjudication sous pli cachete Je Mar ~e ; 
Juin l 939 a 11 h. nu local de l'Administration G~oers l. 
A ıı k ara. . ~ 111t 

CPuX qni dcsirent y prendre put doivent remetıre ~u· 
Presid~nce de la Coııımiıion Je jour rle ı·aojudicadıei001{q~ 11

tG, 
qu'a lO h. leur offres, une garanti provısoıre .~ 1 

23.fi94 et les certifıcuts exiges par la loi. ·x dl ~ 
Lcs cahiers drs charges ~ont en venle au pr1

• ı· 
l'ıa ıres 2.480 nux Ctıisses u' ~nkara et de Haydarpach8• ) 

1•t 
(3054) 

1 \t~ 
~~~~~~~~~~~~~~~/ ~bb 

\h Müteahhitlerin Takvimi 

Cumıırtui 6.5.939 

Toleol (A11k. Fnbrlkalar) No 1002 
Isparta şehri ıu tesisatı (lapart Belediyesi) No 1004 
Maki11• v. 11. nakli (Silmerbaok U. Müd.) No 102-4 
Yalak ve yorgun çarşafı (Yükaek Müh<:ndiı Mck.) No 1033 
Kaputluk kumaı (Deniz Lvz.) No 1033 
Naft•lin flit pompa!• ve cezan (M. M. V.) No 1034 
Okul binan inş. (Gireıon Natıa NUd.) No I035 
Yerli sömikok (Gümrük ve İnhisarlar Vek.) No 1035 
Heli inş. (Turgutlu Beled ) No 1037 
Menfez ve şose inş. (Malntyn Vilayeti) No 1037 
Sıra (Diyarbakır Liıesi Dırek.) No 1039 
• Çam akacı (Antalya Orman Müd.) No 1040 
Otobüs (Trabzon Bcled.) No 10t2 
Su tuiutı için kolye ve priz (Gaziantep Bf'led.) No J046 

Memento des 

Saoıedi 6.5.939 

To!eol (Fabriques Mılit.) No 1002 
Adductioo d'eırn ville lıparta (Municip. lıparta) No 1(.04 
Transport de machioea (Dır Gen. Sumerbank) No 1024 
Drapı de lit. ete (Dir. Ecole Jngcoieur) No 1033 
Etoffe pour capoutes (lnt. Maritime) No I033 
Naphtalioe el pompe pour Flıt (Miniıtere Def. Nat.) No ıoJJ 
Cocstr. bit ecole {Dir. Trav. Pub. Gireaon). No IOJ5 
Cooıtr. W. C. (Muoicip. Turgutlu) No 1037 

,, dalots et cbauısee (Vilayet Malatya) No 1037 
Bar ca (Dir. Lych Diyarbakır) No 1039 
• Bois de sapin (Dir. For~tı Antalya) No I040 
Autobus (Municip. Trabzon) No 1012 

1
rt" 

Collier priıc pr. adduction d'eau (Musıicip. Gaziantep) No 

b) MUZ 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

Belediyede mevcut bir miktar kurşun pazarlıkla 8~ 
ğmdan taliplerin salı ve cuma günleri eaııt 14 de eııc 
müracaatları ilan olunur. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan : 
Dairemizin 938/3702 numaralı dosyasile nıabC~ 

bu kere paraya çevrilmesine karar verilen Beyoi1" 

Bu arttırmada mahcuz eşya 
75 ini bulmadığı takdirde ikinci 
da ayni saatte ifa olunacaktır. 

Alacı olanlar muayyen gün ve aaatte mahalliod~ ~ltı 
bulunacak memuruna müracaatla ve satılacak ef1

1 
~ 'ıı 

7,5 olan 7 4 lira akçe tediye ederek satışa iştirak 'U 
cekleri ilin olunur. 

'· 'ıı 
~~ı 

tt. '.,., 
\'. 
\ıı 

1 

\~ 
b 

~ilk, 


