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Umum Tüccarlar n ve ahhi mesleki Organıdır 

İstanbul ve Trakyanın 
mahsullerini Arttırahm 

Yazan : L. A. KENBER 

-4-

~'kyada yetiştirilmekte olan mahsullerin 
tıslerini arttırmakla beraber yeni cins ve 
~~Vilerin ziraatini de tecrübe ederek bu 
~ıntakanın ziraat mahsullerini fazla çe

M car kavunlarına rekabet edebi· 
lecek vsnfta bulnnnn çeşitler ol
malıdır. O lıırın tuzla, şekerle ve 
hattô bazı yerlerde kara biberle 
yenilen kelek kavunları t rcih et
meleri nisbeten ucuza mal edebil· 

meleri içindir. Halbuki Turkiyedc 
yaşamış olan Almanlar kavunu 
bizim gibi yerler ve anrak tatlı 

kavunu tercih ederler. Onlar ka-

vunda hıyar manzar'1sı ve lezzeti 
gfüö•larıe attııhrııı.ı bile koymaz· 
lar Ha ılı lrnvur:culuk 11ıeseleıi 

ralupsiz olarak hüwo merkezi Av· 
rupa halkına kavun yedirebilecek 
bir inkişafa mu.her olabilir. Ve 
bu işte Uzunköprü mıntakn11 baş 
rolu oynar. Diğer bir yazımızda 
Trakynda diğer bazı mahsullerin 
arttırlılrnası için mütaleamızı arz· 
cdecrğiz. 

titlerle zenginleştirmek bütün Trakya 
için en büyük bir servet menbaı ola
bilir. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, 

Gelibolu toprakları yeni bir çok · 
cinsler ıçın zirai kabiliyeti 

haizdirler . 

• • 
~ 
/'nın jeolojik teşekkülü zi· 
~· lnahsullerinin hemen her 
~111 Yeti,mesine müsait top
\~ lı'-ııu.le ge\İrmittir. Hele U· t•'ü, lpHla, Edimeııin nehir 

•tının chtan, Ergene geçit 
tı bilgili bir gayretle bir 
~tıe içinde Türkiyenin en 
·~dar bir~r ziraat ovası ha

~k tlaap edebilir. Trakyanın 
~ •ıı h lkı teşvik ve terfrip 
~aat itletme teşekküllerinin, 
b kooperatilJeıinin himayesi 
: ltlıntakayı kısa bir zamanda 
tb~bıul ambarı vaziyetine yük

ılirler. Her teşebbüs. için 
tlin :yol göstermesini bek· 
tlidir. Hükumet halkı ken· 

tı 
" aYtrnıamakla beraber dev-
·11~'İrıin icabı olarak halkın 
ll~·•ncak sırası ile aörebilir. 
) 

1 tc,cbb6ı fertler tarafın
t 'llılnıalıdır ki, hükumet bu 
~hbbüalerin muvaffakıyetle 

il ttınıesi için himayesini, yar• 
ı e . 

q ~ •ırgemeain ve faidalı gör· 
~ıı· len benimıcyerek kendi 
~i) •:tı:nasile derhal o teşebbüıü 
~ t .. tdebilıin. 

>''lk teşebbüsler için istihsal 
utll~if veya umumi iıtihaalit 
~~ttı tesisi zaruridir. Bu ıibi 
~ Glltre devletin her zaman 

\: ~ ~kı;ık olmaz. Hatta ı.iraat 
"')ti ıle de her suretle ilmi 

tr, muavenetler yapıla-

~ 
~ndc Ankarada toplanmıt 
oı_ 'at KonıreıiDde bu yolda 
lld tak teıebbüılerin devlet 
~ .. llıı daimi bir himayeye 
~G olması kurulacak :r.iraa 

111 dlltrinin her türlü ihtiyaç
't . t\rlet kanallarından daha 
) iftira şeraiti ile temin edil· \ v1Unda kararlar verilmiı ve 

t\I •kitetinin bu gibi umumi 
~ \~ için bütün vesaitile yar· 
~ ek vazif eaile mükellef 
~\ '-l\l teyid edilmitti. 

\ ~''k oluyorki, Devletin ba· 
~~G~t~f~ıi her ferd isiD, her 
i ~ 1Çtn daimi dir. Bu va· , ... "~~ü ifa etmek devletin 

ıU olan bitün resmi dai· 
't't\ de birer vuifedir. Kaldı 
ç •1an11ı her itinde canla 

~'ltıan vt her teşebbüs i· 
• lGrlü muavenet ve hima· 
~'-iraeaue~n bir Genel Mü· 
~-~ken, t•·aitin müsaadesi 

' Traky• kalkınaıa11aın 

• 
yakın bir is1il<bnlde eıı parlak ne· 
ticelerinin istihsal edileceğine şüp
he kalmeı:. 

Vaktile bütün dünyada şöhret 
kazanmış Kırklareli bağlcırınm şu· 
raplannı hatarlarsak bu mıntaka

nın Babaeskiye kadar olan geniş 

sahalarında, Edirnenin varuşlarınn 
kadar uzanabilecek bir şekilde 
Hafız Ali (eski Be\ rut lıurmnsı), 

çavuf, misket, !ilOD turfaııdn rnıa· 
kı, kadın parwn{lı gibi merkezi 
Avrupa piyasalarında mühim bir 
mevki lutabill'cek üzüm bağlan· 
om tesiıi kabil olabilir. Merkezi 
Avrupa bağlannın hepsi şaraplık 

üzüm bRğlarıdır. Sofrahk üzünı 

ancak Bulguristan ve İtalyaclan it
hal edilir. 

Bizim topraklarımııııı terkip i· 
tibarile üzümleri daha özlü yap
ması va ,ark güneşinin meyvaları 
daha tatlı ve bilhassa rayhalı ola
rak yetiştirmoai bu piyasaları sil
ratle elde etmek içın en mükem
mel birer vasıtadır. Bağlardan 

başka Çerkesköye kadar bütün 
tren güzergahı olan .abanın erik 
ve kaysı bahçeleri haline getiril
mesi hiç le zor değildir. Bu iki 
meyvaııın ta:tesi, ,kurusu ve hatti 
peıtili Almanyanın her •ene yüz 
binlerce ton olarak ithal eylediği 

başlıca meyvaların arasında mühim 
birer m~vk i lt1tmaktadır. 

Uzunköpı·ü kavunlannın tiplui 
:uasına Almanya. Polonya vcı 

hatta dah ı SJimal memlcketlarinin 
tercih ile yediklni fakat yeyebil· 
mek için bulamadıkları kantalup 
kavun çeşitlerinin bir kaçım ithal 
etmek çok faydalı olacaktır. Çün
kü bu kavunlar çok turfanda ol
malda beraber ham iken koparıl
dıktan ancak 4 5 gün soDra ken• 
di kendine kemale g-elirler. Trak· 
yada ham koparılan bir kavunun 
Berline ıittikten ıonra oli"un bir 
hale relmetııi her lı.avun ciDsinc 
nasip olmayan bir kıymet ve bir 
vaafı nıfimeyyizdir. Bu cin ka· 
vunların arasında AlmanlanD ilte
d ikleri küçük ve şekerle yenilibi
lecek çcıitler bulundu;u gibi, çok 
kokulu, çok sulu olan tipler dahi 
mevcuttur. 

Oyie zannediyoruz ki, Uzunkap
rünün kavun tipleri aruıada kan· 
talup tipi kadar iyi neticeler ve· 
rebilecek ancak bir iki çeşit bu
lunabilir. Her halde Alman piya· 
11laranıo kıymet verocefi kavanlar 

ERi 
Az Hayvan Ge iyor olacnğı cevabıDı vermiştir. Bu se-

s " ı d b 1 heple Naha Vekaletinden yeni 
on gun er mez ıaya az . ~ • • 

h t. ·ı · t' 1·... .. lük tesısata mus ade cdilmesı ısten• ayvan ge ırı mış ır. tU gun • f 
mevrud t l l 1 l ramaıı, 150 dağlıç mış ır. . .. 

36 k k k ·1 4539 k Komıte bu aeııe fuar ıçın lıa· ve • ıvırcı oyunu ı e u . 
d ·b tt• B•t" A d l d rıçte yapılacak propag ndaya a· zu an ı are ır. u un na o n a 

1 

. . . . 
k k b 1 ld ğ d h 

zamı ehemmıyet vcrmiştır. Mıl-
ar ·ım aş amış o u un an ay-

k . t b - d 1 yonlarcn seyyahın ziyaret edeceği van sev ıya ı u yuz en aza mış· 
t P. b" "kt d ğl k Amerika, Nevyork fuarının küçük 
ır. ıyasaya ır mı ar a o a . . · • . 

t. ·1 · t• B k 1 ğl k bır mnketı ve gerek lzmır şehrı· ge ın mış ır. azı asap ar o a . . . . .. 
tl · · k · ·ı k'I 35 nm tnrıbı kıymetı, tabıı güzellik-e erını ·uzu ısmı e ve ı osu . 

k t t kt d l 
lerı, gerek lzmir fuarınııı ebemmi-

uruş an sa ma a ır ar . . . 
yetı hakkında gayet ıyı tabedil· 

izmir Fuarına eniden 

Birçok e 'et erin i i

rakı Tem n -dildi 

939 İ1.mir fuarınnı şimdiye ka
dar açılanlarınnı en muhteşemi ol
ması içın çalışılmaktadır. Bu sene 
iştirak eden devletler sayısı o ıo ar· 
tmasile de hakiki Lcyııelmilel 

kıymetini de iktisap eyh:miş bu· 
lunacaktır. Fuarda, henüz kati ol· 
mamakla beraber, Bulgaristan dn 
dahil, bijtün Balkan devletleri yer 
alacaktır. 

Sovyet Ru ya, İngitere, Al
manya, Polonya, Sadabnt devlet
leri, Mısır, Filistin, italya, Belçika, 
fuara istirake kar.tr vermişlerdir. 

Fransanın da bu hususta bir karar 
alması beklenmektcdır. 

Fuar aabaısındn hazırlıklara de
yam dılaıeklecl.r. Yeni pavyon· 
ların inşasına başlanmıştır. Bu yıl 
elektrikle yapılacak tenvirat ve ı
şık oyunları çok güzel olacaktır. 

Tesisat mütemadiyen yer altına a
lınmaktadır. 

Fuar kowilt:ıi, bu ııene Fuar 
ve Kul tür p rkta elektrik &ıırf ıya· 
tının iki misli olaca~ım, elektrik 
şirketine bildirnuş, şirket te bu 
cereyanın temini için, ancak fab
rikada yapılacak tadilatla mümkün 

a) MUN 

miş, değerli malümatı muhtevi 
broşürler gönderılmiş ve tevzie 
başlanwıştır. -·-Ni anın Son Haftasın

daki İhracat 
Nisanın son haftaıı içinde şeb• 

rimiı.den yapılan ihracat 195 bin 
liraya balığ olmuştur. Bu malların 
181 bin lir lıi'ı tiftik, keçi kılı, muh 
telif deriler, ceviz kütüğü, ceviz, 
barZak, tütün ve kuru meyva ol
m k üzere Alm nyaya, 1306 lira· 
lığı İtalyay kuş yemı v kitre, 
Holanday 1850 liralık kepek, 
Belçikaya 339 liralık kepek, Fran 
saya ~472 lıralık fındık, Yunanis· 
tana 1500 liralık taze b lık, Dani
mnrkaya 3368 liralık fındık içi, A
merılmya 2304 :liralık iç fındıktır. 

İngiltereye mayı ın birinci iÜ· 
nünden itibaren tiftik, Misket, kit
r~, kum d rı, İtalyaya, çavdar, ar· 
pa, ~epek, kuş yemi, Almaııy ya 
yün ve ipek halı, fasulye, barsak 
bahk konservesi, mısır, iç ceviı. 

tütün, kuzu derisi, ve deri kınn

tılan ile y6ulü paçavra, Fraosaya 
zardova d•risi, kendir, Yuoanis
lau ka ar p yniri, Mıliır a1'a9 
d Sl reııi, Macarıshuıa kuzu derisi 
ve Ame.rıknya yeni ticaret anlaş

masının hükümlerine tabi olarak 
ilk bir parti halı satılmıştır. 

AL 
İnşa~t-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

lstaubul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 671 l lira 79 kuruş olan Üsküdar· Şıle yolu 
Kısıklı kısmınm esa lı tamiri nçık ek iltmiye koııulnrn~tur. Ke
şif evr akile şarınaml·.:i L,.' nzuıı M üdi.ı ı lüği.ınde görülebilir. 

istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan ba§ka ek
siltmeden f:ekiz gün evvel 3000 lıralık bu işe beı zer iş yaptı· 
ğına dair Vilayeıten alacakları ehliyet "esıkası ve 9.39 yılına aid 
Ticaret Odası vesil.aları ve 503 lira 38 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya m~ktubile beraber 22.5.939 pazartesi güuü saat 
14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Tiitk Ha\·a Kurumu Genel Merkeı Başkanlılın•an : 

Etimesğut·ıa Tü.rkku~u alannıda yıptıcılacak Bava Mü.,tc· 
ıarlığı Tccriıbe ve Muayene Konıiıyonuoa ait bir ~ınıar lıa· 
palı zarf usulile ehiltmeye çıkarılmııtır. 

Bu inşaatın muhammen beddi 88.436 lira 2 kur•ıtur. 
İstekliler bu işe ait şartname, keşif ve saireye ait evrakı 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 4 lira 42 k.uruı muka
bilinde alabilirler. 

.Eksiltme 25.5 .939 perıembe günü saat lS te Türk Hava 
Kurumu Genel merkezinde toplanacak komisyon tıratıadın yı
pılnıakur. 

Eksiltmeye girebilmttk için isteklilerin teklif mıktuplariy
le birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat l4 e 
kadar Komi yon Reisli~ine tevdi etmiş olmaları lbımdır. 

Muvakkat teminat miktarı 5.671 lira 80 kuruıtur. 
Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kımuadaki 

şartlan haiz olduktan başka en az 60.000 JiraJık mümasil bir 
işi muvaffakiyetle ba~ardıklarına dair vosika ibraz etmeleri la
zımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi dare Heyetinden : 

Eksiltme glinü talih zuhur etmedığiade• Çınkayada yap
tırılacak poli~ karakolu bi 11ası inşaatı eksiltmesi 15 mayıs 939 
pazartesi günü saat on be§le T. H. M. M. İdare Heyeti oda
Hında pazarlıkla yapılacaktır. 

Fenni evrak T. B. M. M. İdare Heyetinden alınacaktır. 
Keşif bedeli 31994 lira 50 kuruştur. 

l!.ksiltmeye girecekler 2399 lira 62 kuruıluk bankı temi· 
nat mektubu getireceklerdir. 

Pazarhğa girecekler 2490 ıayılı kanunun ! n i ünc:ü 
maddelerinde yazılı belgelerle en az yirmi bin liralık bu sibi 
bina işi yaptıklanııa dair ve~ai" ile birlikte pazarlık gün Ye 
saaıinJe 1. B. M. M. İdare Heyeti odasında bulunmılııı. 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Ba.kaolığından : 

Fenerbalıçe ~ıadyomuııda yaptırılacak ll 287, 12 lira kıtif 
bedelli taş ihata duvarile 1129,23 lira keşif bedelli menud 
duvarlara tel ınubıifaza tertibatı işleri oartname ve projesine ıö· 
re pazarlıkla •k iltıniye lrnnulnıuştur. 

Puznrlık l 1.5.1939 per;erahe &itnii, taat 18 tie Cağalo&
luııda C. H. P. bina~ıııda Hedın 'feı Liye_i fsıt~ınbul B6l11eıi Baı
kanlığında yapılacakur. 

lhat..ı duvarının tt:mirıatı 1500 ve tel muhafaza tertibatının 
lcrniııatı 150 linıdır. • 

1 alıL erirı şartname ve projeleri görmek üıere bergöo 
Bölge Büro.unn. rnüracaııtlerı ilan olunur. 

Askeıi rabrıkalar Umum Müdüılıiğünden Satıaalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 22,000 ltra olan Kırıkkalede kanıl 

inşaası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmal· 
ma Komi::) onuııcn 25.S.939 per§embe günü saat 16 da kapılı 
zarfla ihalt edilecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan 
verilir. 'l'alıhlerin muvakkat teminat oları 1656 lirayı havi tek
lif mektublarını mezkOr günde eaat 15 e kadar komiıyona ver· 
mclni ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 üncü 
maddelerindeki ve~aikle mezkur gün ve saatte komisyona mü• 
racaatleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Tekı:.ıik Okulu Saunalma Komiıyonu Baıkanbğından : 

Tahmin bedeli llk teminat 
Cinsi Kalem Lira Lıra K. 
Fizik aletleri 6 376 28 20 

Teknik Ok ulu Fir.ik Laboratuarı ihtiyıcı olan yukarıda 
cins, miktar, tahmin bedeli ve ilk teminatı yatılı 6 kalem fir.ik 
rnalzı:wesi için istekli çıkmadığından lS.5.939 tarihine rastlı
yan przartesi gunü saat 14 te Gümü~iüyunda Yüksek Mühen· 
dis mektebinde toplanacuk olan komisyoııumuıda açık eklil
tmesi yapdacaktır. Şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını ya· 
tırmak istiyenlt rin ekısiltmede'- bir gln evvelin,. kadar Yıl
dızda bulunan okulumuza ve elı:si!tme günüade şartnamede 
yazılı Ldaelcrile Yüksek Mühendis mektebinde bulunmaları, 
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Bu gün ·nan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Mürac:ıat ye:i Gln Saat 

A) Münakasalar 

lnt•at, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita ______ .;.__________________ _ -----
Uşak baıtane i tadilat ve tamirat (temd.) Paz. 
Oıllüdar-Şile yolunun ara&ında yap. tamirat Aç. eks. 
Etimeııutta bir hangar inşası (şart. 4,42 L.) Kapah z. 
Karakol binası inşası (temd.) Paz. 
Adıyaman kasabası içme ıuyu etilt ve 

projelerinin tanı.imi İ.fİ 

ihata d•van lnt• 

Davarlara tel mabafaza tertibab itleri 
Marmara &etUıinde yap. liman dairesi 

1n,. ( l kııaıı) 

Kırıkkalede kanal inş. 
Yemliha k6yftne ait kaplıcanın İnf. 
Silindir ıarajı inş. (1 kıımı) 

Kuino inıası 

,, 

" 
,, 
,, 

Kapalı s. 
Aç. ekı. 

n 
Paz. 

9987 27 
6711 79 

88436 02 
31994 50 

2700 -

l 12.87 12 

il~ 53 
1922 36 

22000 -
2799 79 
97190 

7300 -

Kütahya Vilayeti 
503 3S İst. Belediyeaı 

5671 80 Türk Havn Kurumu Başkan. Ank. 
2399 62 T. B. M. M. idare Heyeti 

203 50 Adıyaman Belediyesi 

1500 - Beden Terbiye lıt. Bölic i Bqkan. 
Cataloglıı C. H. P. binaaında 

150- " " 
145 - Tekircint Nafı M6d. 

1650 - A k. Fnbr. U. Müd. SAK. Aok. 
Yemliha köyfi Muhtarlıjı 
İsparta Vıliyeti 
Çorum Belediyesi 

25-4-39 itib. 1 ay 
22-5-39 ı 4 30 
25-5-39 15 -
15-5-39 15 -
28-5-39 11 -

11-5-39 18 -

l l-5-39 18 -
l -5.aa 15 -

25-5-39 16 
22-5-39 14 
17-5-39 15 
dan itlb. 1 y 

lllçlar, Klinik ve lspençlyart alat, Hastane ·Lav. 

Tıbbi ecza ve malzemesi iıpeoçiyariye ve 
timuiye: 41 kalem 

FWk aletleri: 6 kalem (tcmd.} 
Toleol: ıOO t. (fart 150 kr.) 
Hamızı a:ıot: 100 t. (prt. 130 kr) 
inelcc 20-6-39 da alınaeatı ilao edilen 

100 t.-bamızı azot münakasaa1 iptal 
edilmit n yeniden ibaleai yapılmak 
6zere ilin edilmi§tir. 

Kapalı z. 5320 -

J76 -
Paz. 30000 -

" 
26000 -

Menaucat, Elbise, Kundura, Çamatır v.s. 
Hava rengi kıtlık elbiselik kumq: 3000 m. Kapalı z. 
Battanly•: 2000 ad. 

Nekllrat Botaltma- • YUklatme --
lahi1arlar mamulatı nakli 
Zile depoıuaa gelecek 400 t. kömilrilu 

boıaltma ve yükleme işi 
Maden kömürü nakli: 17000 t. 

MUteterrlk 

Elektrolit tutya: 200 t. (şart. 230 kr.) 
,. bakır: 300 t. (tart. 10,50 L.) 

Evvelce 22-6-39 da alanacatı ilin edilen 
200 t. elektrolit tutya lle 300 t. elek
trolit bakır mGnakaaatan iptal edilmif 
ve yeniden ibal ıi 7apılmak bere ll4n 
edllmlftir. 

28-5-19 da •lınaıaatı llAn edilen 4 kalem 
•İdaaıa ihaleıi tehir edildi 

Dip vidaıı: . 3000 ad.-kutak viduı: 5000 
ad.-kulp vida11: 2000 ad.-menteşe 
vidaıı: 2500 ad. 

Pirinç lama: 640 k. 
Kotum hayvana: 8 bat 
Bakır tel 3 m m: 5900 m. 
Alemia70m matra: ~ ad. 

lir•ak, v.a Zahire Et, Sebze. 
Ekmek ceza evi iç.ia 
Ekmek: 85600 k. 
Yulaf: 19 t. 
Piliç: 1000 taoe-tavuk: 4000 ad. 
Sakız kabak: 30 t.-taze fuulye: 30 t. 
Sakız kabafıt: 7200 k.-taıe fuulye: 7200 k. 
Piliç: 1500 ad.-tuuk: 4000 ad. 
Süt: 7 t. 
Süt: 20 t. 
Erzak ve sebze (temd.) 
Ekmek: (1 ıeoelik) 

" 10312 k. 

BJ MDzayedeler 
Bot teneke: 360 ad. 
Hayvan dtri.th 2 ad. 

" 

Aç. ka. 

" 
Kapalı z. 

Paz. 

" 

Paz. 

A~. ekı. 
Paz. 
Kapalı •• 
A~. elu. 

Kapalı z. 
,, 

Aç. ekı . . 
,, 
,, 
n 

" ,, 
,, 

Aç. art. 

97~1 -
ı~ooo -

5440 -

46000 -
210000 -

500() -

768 -
1120 -
5560 -
1900 -

k o 06 
3080 -
4350 -
1044 -
1280 -

2200 -

Devlet Demiryolları ve Limanları İoletme U. idaresinden : 

Muhammen bedeli 5320 lira olan 4 l kaltmı tıbbi ecza mal· 
ıemei ispençiyariye ve timariye 26.5.939 euma günü saat 15 
Haydarpaşada Gar binası dabilirıdeki komisyon tarahndan ka· 
palı zart uıulile satın alınacaktır. 

399 - D. O. Y. Haydarpa a 

28 20 Teknik Okulu SAK. 
2250 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
ıg30 - ,, 

,, ., 

7.il 25 M. M. V. SAK. 
llZ> -

" " 

29 70 İst. iobiı rlar B.qmnd. 
O. D. Y. 4 en ltlet Kayseri 

408 -
" 

2 ci 
" 

Ank. 

3450 - Ask. F br. U. Müd. SAK. Ank. 
11750 -

" " 
n " n 

,, ti " 
375 - " " " 

57 60 P. T. T. Fabr. Müd. 
84 - Ormaa Kor. • Geo. Kom. lst. SAK. 

417 - TGrkkuıu Gen. Direk . 
ı4ı 10 M. M. V. SAK. 

775 - K8tabyn C. Mftddeiam. 
Antalya c. 

" 137 - !'ütaoya Villyeti 
231 - lst. Komut. SAK. 
327 - ,, ,, 
79 - ,, ,, 

246 - ,, 
" ,, 
" 165 - n " Kütahya Vilayeti 

486- EakitebJr C. MOddeium, 
Tar1uı ,, ,, 

Ank. Lvz. SAK. 

" n 

26-5-39 15 -

15.5,Jg 14 -
31-5..aB 14 -
31-5""39 14 30 

26-6.39 11 -
26-5-39 15 

2'"b5~ 14 -
23-5-39 15 -

23-5-39 15 -

29.5.39 16 -
~9-5-39 1 $ 30 

5.ff.39 14 -

22.5-39 14 -
9-5-39 11 -

22-5-39 15 -
24-6-39 JI -

15-5-39 15 -
30-5-39 IO 
23·5-39 ti -
26~ 14 -
25-5·39 14 30 
25-5-39 15 -
26-5-39 14 30 
23-5-39 14 30 
23-5-39 14 -
9.5.39 15 -

24-5-39 16 -
1-6-39 15 -

11-5-39 11 -
ı J-6-39 10 

zot Askeri Fabrikalar Uınum Müdürlüğü Merkez Satmalma 
komisyonunca 31.5.939 çarşamba günü saat 14,30 da paıar
lılda ihale edilecektir. Şartname l lira 30 kuruı mukabilinde 
kombyondıııı verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 1950 
lira ve !490 numaralı kanunun 2 ve 3 linoü maddelerindeki 
vesaik]e komisyonc•ı olmadlklarına ve bu itle a.lak.adt!r tüccaı· 

dnn olduklarına doir Ticaret Udası vesika.sile mezkQr gün v 
Bu İfe girmek istiyenlerin 399 liralık muvakkat teminat 

v~ kanunun tayin ettiği vesailde telcliflerini muhtevi zarflarını 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa. saatte komiıyooa müracaatleci. 
Zlmdır. !!!!!i!!!!!i!!iiil!!!!!~~i!!i!!'!!!!!!ııı!'!!!~~~~~~~~~!l'!!i~~~e 

Bu iıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı· Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaştr v. s. 
tılma.ktadır. 

Askeri Fabrikalar Umum Mildürliiğü Satına]ma 
Komisyonundan : 

Tıhuıia edilen bedeli 26,000 lira olau 100 ton hamızı •· 

M. M. Vekileti Sabnalma Komiıyonundao : 
Nümuneıi veçhiyle 3 bin metre kııhk hava rengi elbi· 

selik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 9751 lira olup ilk teminat .miktarı 

731 lira 25 kuruıtur. 

Eksiltmesi 26.5.939 cuma günü saat 11 dı 
satınalma komisyonundn yapılacaktır. 

Şartname e nümunesi her gün komisyonda 
~li~ ~, 

İsteklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını i~I• ı 
tından .bir aat evveline kadar komisyona vermelerı· ~ 

* *. Nilmune in gör 2 bin det battaniy •1 . 
tır Mulı mmen bedeli 15.000 lira olup ilk teminat 

1111 

ı 1125 liradır. t 1 
Kapalı zarfla eksiltmesi 26.5.939 cuma günO "' 

de vekalat satınalma komisyonunda yapılacaktır. ~1' 
Şartnamesi ve nümunesi her gün komisyonda ». 

bilir. 

Mahrukat, Benzin, Ma~ina yağları v ~ 1 

' lstaobul Kor11utanlıtı Satınalma KomisyonuadaO: ~r 
İki bin kilo gaz y tı ahn ıılıoacaklır. Pazarl:Jı 9 5 ~ f 

r'1nü u:ıt ı ı de yapılacaktır. ist\!klilerioin belli gün ve ••' 
dıklıda Komutanlık Sııtınalm~ Komisyonuna r•lmcleri . 

Müteferrik 

Askeri Fabrik lar Umum Müdürlüğü Satınıılırı• 
Komisyonundan : 

tıe 
20 6.939 ah gi:ınü aat lS te ve 22.6.939 prr~elJl ~· 

nü sııat l S le ve 22.6.939 perşembe günü saat lS,30 M ol< 
Jı zartı ihale edilecekleri ilan edilen 100 ton hımızı •:1, 
ton e1ektıolıt b:ıkır Vı! 200 ton elektrolit tut) d pazarlı e 
le edilmek tizere yeniden il na verildiklerinden bu ~·1:u 
hakkında 2 ınay ıs 939 tarihinde çıkan il&nlar bükU 111 ~ 

e~ 
• • • Tahmin edilen bedeli 46,000 lira olan 200 torı 51n 

lit tutya Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez \b 
ma komi yoııunca 29.5.939 pazartesi günü iaat 16 Ja P b. 
la ihale edilecektir. Şartname 2 lira 30 kuruı ıııu~' ~ 
komis} ondan v~rilir. faJıblerin muvakkut teminat olıı:eıif il 

lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 8 üncfi madd~ r 
veıaikle komiıyoncn olmad1klarına ve bu i.le altk• i:r 
cırdan ulduklannıı <lair 'J ıcarnt ( Jda ı ve ikasile ın•' 
ve sa tte komisyona müra "aatldri. 1 

1 /\il ,oo • • * Tahmin edile bedeli 210,000 lıra olan 3Vll' ~ti 
tıolit bakır Askeri Fabrikalar Umum Müd'"rlüğü _Mer

1
j; 

unalma komi yonuncn 29.5.939 pazarte i günii s:ıal 
pazarlıkla ihile edilecektir. ;;artnarne 10 lira SO kur"~•' 
bı!inde kamisyondau verilir. Taliblerin muvakkat ıelll 
11750 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 uocü. Je 
rinrleki vesaikle komisyon u olmadıklarını ve bu ~: 
dar tüccardan olduklarına dair Tic rtt Oda ı ve ikası e 
gün ve suatte konıiıyoııı müıacaatleri. ~ S 

• • • Tabmin edilen hed li 30,0 lir olıııı l~ ~l 
Jeol Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1'lerkeZ 11 J

1 \k 
Satınalma komisyonunca 31.5.939 çar~ mba gfinÜ ''ııf 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50 "ur it"' \; 
bilinde komisyondan verilir. Talihlerin mu va kat ,,,.., Jd ı 
2250 lira ve 2490 numaralı kanunun ~ ve 3 üncı~ rıı• ,ı ~ 
dPki vesaiki~ komisyona~ ol~adıldarıııa ve . bu. ışlo ;P tli 
tü cardan olduk! rına daır Tıearet Oda ı vesikHıle "1 \l'o 
ye saatte komisyona müracaatleri. .ıı kı 

i~,- 'b· 
* * • 26.5.939 cum günü sa l 14,30,d pazarlıkl• 1 

lcceği ilan edil n 4 kalem vidanm ihalesi görül•'~ 
binaen Hazırand yapılacağından bu vidalar ıı• 
Mayıs 939 tarihinde çıkan ilan hükümsüzdür. 

l>, 
1 ı_ 

* * • 3000 Adet 5X50 mm. Dip Vidası ~r 
5000 ,, 5.50X 35 " Kuşak vidası \~' 
2000 ,. 6X40 ,, Kulp vidası .. 
2500 ,, 4 X 20 ,, Menteı• Yidaıı ,JI ~'' 

Tahmin edilen bedeli 5 bin lira olan 4 k~f l 
Askeri fabrik lar umum müdürlüğü merkez satı Jı~ tJ. 
misyonunca 5.6.39 pazartesi günü saat 14 te pas•~ ' 
le edilecektir. Ş rtname parazı:ı olarak komiıyo~. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 375 lira ve 

0
- , 

ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle ~ ,f. ,7 
olmadıkları ve bu işle alakadar tüccardan oJduld~ 
Ticaret Oda1ı vesikasile mezkür gün ve şaatte ı ~~' 
miiracaatlar1. ~ t'-t 

~t 

Türkkuıu Genel Direktörlüj'ünden : f ıfl ~ 
Telefon hattı için 3 m/m lik 5900 m~tre b•/JıJ 

tiyacımız vardır. l 
Muhamm D bedeli 5560 lira v• muvakkat 

liradır. p# 
İhal 22.6.939 paz rteıi ifUnG ıaat ı 6,30 

zarf u uliyle yapılacaktır. . ~ 
ldari ıartname i istiyenlere her a-Un rurlı,ı,ı 

alma amirliğidden verilir. Fenni ıartaamesi pe . P 
T. T~ ldareainie ~artnamesidir. -1' ti>t 

isteklilerin rttırma · eksiltme kanununda ~,~ 
lara uygun olarak kapatılmış :ıarflarmı ıaz~h ı'9' {t . 
14,30 a kadar Tk. satınalma amirliğine veroı•f 0 ~ 
olanur, 



Miiaakaıa Uazet_ee_ı~--~-----------------------------------------------------__:l~M=•~Jll.::.__1~811::.~ 

l P. T._ T. ~aLrikasa Müdürlüğünden : 
elgr:ıf 11Atı ımalındc lrnllanılınak üzere 640 kilo pi rirıç 
•çık l'!ktıiltnıc ile sııtııı alınacaktır. Muhamınrn bedeli 768 
~ırı~natı mu\'akkateai f)7 lira 6o kuru§tur. 

4 
~ınltme 22.5.939 tarihine müsadit pazartesi günii saat 

tdır. İ s teklilerin §arhuuneyi görmek için her ftÜO, eksil
e Iİrı:ndc için de muayyen gün ve Hatte teminat makbuz

hirlikte fabrikada müle§ekkil komisyona mür.acaat1arı. 

MUZAYEDELER 

1- İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için 
pi An ve şartnameleri mucibince 1 adet man teferruat ta
hammftr kabı kapalı zarf u11ulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Montaj dahil olarak muhammen bedeli s if 23.000 
lira, muvakkat teminatı 1725 liradır. 

111- Eksiltme 11 mayıs 939 perşembe günü saat l 5 de 
Kabataşda Le.,.azım. ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komi· 

1 tanbul Bdediyesinden : syonunda yapılacaktır. 
N f iV- .Şartname ve planlar hergün sözü geçen Şube· 
~le~ Sanayi Anonim Ş irketinin bina buhran vergisinden den ve İzmir, Ankara Başmüdtirlüklerinden 115 kuruş be

elfıye rüıumundao belediyeye borcundan dolayı hac iz del mukabilinde alınabilir. 
\t•tlınaa .A. Kavs~ında Umuryerinde e,ki 10S,l07 yr ni V- Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar vere• 
. O. kirgir fabrıkanın ciört tarafı duvıtrla çevr i lmitı \~ bir k r )' ce leri malzemenin teferruat ve evsafını gösterir teklifle· 
Yazıhane ve gene kirgir ldınyahane ve 2 1. l al at ve ı e rini münakasa tarihinden 10 gtin evveline l<adar İnhisar• 

tıl~ llb_ite 18 adet muhtelif tonda tank ve tuğla le lar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikaları Şubesine ver-
ıkı adet takt ir kazanı, kfiq?;İr tuğlalarla çevrili ik r 1 meleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

~ kazanı, bir atölv<· derunonda ik ı torna tıbgahı bir iV- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile be
. •L, bir motör, tıir uiuaıno bir buhurla müteharrik istim tinci maddede yazdı vesika ve % 7

1
5 güvenme parası 

~:tai ve diğer klirgir bina dahilinde 5 add huharla ınüte- makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
homha, ve bir adet hava makirıeıi ve iki adet kuyu ve olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de ka

~et __ ta ~iye kaz~nı ve ~rne 21. l ~o da ortad~~ bölünmü§ dar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz 
u 1' uıerı galvaoız saçla kaplı kar~ır depo tahsılı emval ka- mukabilinde Yermeleri lazımdır. (1922) 4 - 4 
~. 13 _iincü maddesine göre muhammen bedeli olan yiiz 

DEVLET DEMİAYOLLARI vE LİMAnLARI 
İSLETME GENEL DİREKTÖRLüGünDEN 

Muhammen bedeli 16800 lira olaa 40 toa tufiye edll•lt pa 
mak yatı 17.5. 1939 çarpmba •Onn saat 15 de kapalı sarf uull 
ile Ankara 'da idare binasında 18bn alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenluin 1260 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti veaikaları ve tekliflerini ayni gtla aaat 14 de 
kadar Komiıyon Reiıliğine nrmeleri lbımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankara'da Malzeme Daireıi•dea, 

Haydarpaşada Te.eltüm ve Sevk Şeflitinden, fzmirde Matasa Ş.. 
flitinden datıtılacakhr. (2993) 1-4 

• • • 
Devlet Demlryolları •. l,ıetme MUdUrlUIUnden: 

Sirkeci - Edirne ve Kırklareli kt11mlannda Banliyö ve dahili 
yolcu trenleri ile Beynelmilel ıemplon Ye konvenıiyonel t~nleri• 

oin seyrüsefer tarifeleri l5mayıı 939 tarihinden itibaren deliftiri· 
lecektir. Yeni tarifelere ait afışler istaıyoalara aaılmıt ve cep tarife. 
leri aahfa çıkarılmışbr • 

Fada tafsilat için iıtaayonlara mGracaat edilmeai rica olunur 
(il52) 2-1 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi ve miktan Tahmin bed. ilk temlaatı 

1 - 19.IV.939 tarihinde ihale edilemeyen 25000 Top Llr• Kr1. Ura Kıf. 
o b ••• 
ır ın beı yüz !ekden 141580 lira hedelk tarihi ilandflu 

ttı 11 gün müddetle Bttykoı ldıre heyetinden satılığa çıka· 
lht. 

~rtaameaini ıörmek iıtiyen taliblerin bu müddet içnde 
l Belediye tahsil baınıemurluiuna müracaatla her 

lllalümat alabilecekleri ve muhammen bedelin % 7,5 
10619 lira 50 kuruı müzayededen evvel nakden veya 

r bir banka mektubile birlikte ihale günü olan 16 
' 39 salı ginü saat 10 da müracaatları ilin olunur. 

"but Leva11m Amirliii Satınalma Komiıyonundau : 
~det 
tsGo Yağ peynir ve ıaz tenekeıi 
80o ince erzak çuvalı 
200 kalan erzak çuvalı 
~Şeker çuTalı 
-uu Sabun 
130 Sandık 
~ KaYanoz şife. 
•rkecide Demirkapıda levazım amirliği ambarında yu-

• llıiktarı yazılı çuval ve saire 12 •ayıs 939 cuma günü 
14.30 da Tophanede Amirlik Satınalma Ko.da pazar· 
'•lılacaktır. 

l li•pıinin tahmin bedeli 2'5 lira kati teminatı 36 lira 76 
~r. Satılacak eıyalar anbar Md. ne müracaat edilerek 

~bilir. Arttırmaya girebilmesi için anbar Md. en ve.ika 
k lllecburidir. isteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. 

, • • Tophanede iki numaralı dlkimevinde birikmiı olan 
l 'toa k6ıele kırpıntısı pazarlıkla satılacaktır. Arttır-

siğara klğıdı şartname ve nUmuneleri mucibince a~ağı· Bin ili bin ikiyüz metre kırmızı bayrak bezi 720 00 M 00 
claki izahat dairea1nde yeniden ve kapalı zarf usulile ek• 1 - Cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı 1ukarda yazah 1000-
siltmeye konmuştur. 1200 ~etre karmm bayrak bezi 13 Mayıı 939 cumarteai filnl ... t 

il - Siğara kağıdı topları 30 tefrikli ve 660X700 eb' 11 de lıtanbul Gedikpaşadaki Jandarma Sabnalma Komiayonunca 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

adında olacaktır. Bu eb'adda veremeyenler kısmen 528X700 2 - Şartname ve numune her rün ada ıeçen Komuyoacla ıa. 
veya 352X700 eb'adında verebilirler. rülebilir, veya ş.rtname bedelaiı: aldınlabilir. 

111 - Alınacak siğara kAğıdlarmın muhammen bedeli 3 - 2.t90 sayılı kanun şartlanru haiz iıteklilerin belli •in Ye 
600X700 eb'ad üzerinden sif İstanbul 192 kuruş hesabile aaatte ve1ika ve ilk teminatlarile Komiıyonda bulanmalan. 
48000 lira olup % 7,5 muvakkat teminatı 3600 liradır. Yu· (W13) 3-4 
karda yazılı diğer iki eb'adda kAğıt vermek iatiyenler dahi ----~------------------
600X700 eb'adı esas olmak üzere fiat teklif edecekler ve Kapalı zarf usulile ekıiltme ilinı 
her eb'addan ne kadar miktar kağıt vereceklerini mektup· Kayseri C.H.P. İlyönkurul Baakanlı~ndan: 
larında kayıd ve tasrih edeceklerdir. Bu takdirde fazla iş- •• 
çilik farkına karşı olmak üzere teklif olunan fiatlardan 
528X700 eb'adı klğıtlar için % 1,5 ve 352X700 eh'adlı kA· 
ğıtlar için % 3 nisbetinde ayrıca tenzilat yapılacaktır. 

iV - Eksiltme 15.V.939 tarihinde pazartesi günü sa· 
at 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A
lım Komisyonunda yapılacalttır. 

V - Şartname ve nümune her gün sözü geçen Şube
den ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden 240 kurut mu-
kabilinde alınabilir. • 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler mllhürlü teklif mek
tubunu ve % 7,5 teminat parası makbuzu veya banka te· 
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ihale saatin
den bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermit olmalıdırlar. \2758) 3-4 

• • • 

1 - E.kıiltmeye konulan iş. Kayıeride yapılacak halkninin ıat· 
hızemine kadar temel hafriyatı ve i0f88h yapılmakta oldaj'a eilaet-
1~ sathı zeminden itibar-:n binanın heyeti umumiyelİllİn inpab ek• 
ıaltmeye lır.onulmuştur. lnıaatın heyeti umumiyeıinin bedeli ketfi 
1~49 lirad~r. Bu be~eli keıiften ıathı zemine kadar yapalan temel 
hafrayat ve mşaat keşıfnamedeki niıbet üzerinden tenzil eclildlktu 
ıoora geri kalan kısman heyeti umumiyeai ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait tartnameler ve evraka ıaire ıanlarcbr. 
A - Ekailtme prtaameıi 

A. B. - Eluiltme .. rtnameaine ek farina•e 
B - Mukavelename projeıi 
C - Bayındırlık işleri Genel ıartnameai 
D - Keşif cetveli, silıilei fiat cetveli ; metraj cet.eli 
E - Proje ve aair evrak 
İateyenler bu şartnemeleri ve evrakı ıairoyi Kayaori parti ltq

kanlıtında görebilirler. 
~ 10.5.939 çarıamba gllnfi saat 15 de Tophanede Leva
U "'irliği Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin :)İnsi 

l 54o lira kati teminatı 81 liradır. Arttırmaya ielecek· 
~Pllaoede iki numaralı dikimevinde müdiriyete mOraca
. "Pıatıları ıörerek alacakları vesika Qrerine Komiıyoaa 

Mikdarı Muh. Be. % 1,5 te. Eksiltme şekl! 
Lira Kr. Lira Kr. saat 

3 - 29 Nisan 939 tarihinden itibaren 20 pn middetle ekail
bueye konulan bu kuratan ihalui 10 mayıı 939 perpmbe ,.tlafi Mat 
11 de Vilayet parti Merke:ı.iudc llylSnkural tarafıaclaa yapılacaktır. 

ltcekleri. 

b latanbul Komutanlıtı Satımı.ima Komifyonundan : 
''•dpata topç• alayında birikmit olan hayvan derileri açık 

'- ' ile Htdacaktır. Pasarlıtı 15 mayıı 939 pazarteıi ıünü Hat 
r'P•lacakbr. iıteklilerinin belli ıin ve aaatte Fındıklıda Ko· 

.. •le S.tıaalma Komiıyonuna ıelmcleri. 
. 'han baataneıinde mevcud olup aatılmaıına lüıum ıörllen 

''fttt llladent malıemeai açık artbrma ile ıatıla~akbr. Pazarhiı 
)ıı 931 perıembe rünii ıaat 10 da yapılacaktar. lıteklilerinin 
'~" ve natte Fıodıkhda Komutanlık Sahnalma Komiıyonuoa 
"ti. 

ıtanbul P. 
~ ihtiyacı içio muhtelif eb'adda 500 adet 8,99'l8 metre mi't t..l.j tahtası paı.arhkla ahnacaktır. Pazarlık 10.5.939 çaışam-

15 te büyük poıtahane biııuı alt katta milfettiştik oda11nda 
tt) '-it Alım S.bm Komiıyonunda yapılacaktır. 
~- 'ia•1111aea bedel 405 lira 68 kuruı, muvakkat teminat 30 lira 
~ 't\~r. Taliplerin olbaptaki tartnamelerini ıörmek ve muvak· 
"'1taatlannı yabrmak üıerc çalııma günlerinde mezkur mÜ· 
t ~b. S.bm Komiıyonuna pazarlık rOn ve aaatinde de lllU· 

t••iaat makbuzu ile Komiıyoaa müracaatları. (3079) 2-2 

ş i 
TÜRKiYE~ 

Ş E ve CAM 
Fabrikaları 

. ~ Anonim Sosiyetesinden : 
">~ rbabçe Şife ve Cam fabrikalarımı:r., memlekette :r.ilcca

C:•reti ile utrataıı herkete tek fiat ve müı&Yi tartlarla 
Mbf yapmata batlamıtlır. 

~ Taliplerin aıatıdıki adresimize miiracaatları : 

•ta Perıembe Pazar Samur sokağı lı han 

- ----- -
AlA yaldız uç 400 adet 1029 

bobin 25,28,29 ıif 

m /m lik 
Klrmııı bAreli 12000 sif 220 32 

aleminyum kA· tabaka 
ğıdı 

-----
77 75 Aç. eks. 14 

16. 50 Paz. 14.30 

1 - Şartname ve nUmuneleri mucibince yukarda cins ve 
mikdarı yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen uıul· 
lerle satın alınacaktır. 

il - AlA yaldız uç bobinin beher milimi 8.75 kuruş 
ve kırmızı aleminyun k4ğıdının beher kilosu 229.5 kuruş 

hesahiledir. 
111 - Eksiltme 16.V.939 Sala günU hizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - . Şartname ve numuneler her gün sözü geçen ıu
beden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve ıa· 
atte % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel-
meleri . (2892) 3-4 

••• 
1 - 26.IV.939 tarihinde ihale edilemiyen 20X25 eb' 

adında t20) milyon mantar yeniden pararhkla eluiltmeye 

konmuıtur. 
il - Muhammen bedeli (7 4.000) muvakkat teminatı 

(5S50) liradır. 
111 - Pazarlık 10.V.939 çarıamba gilnU saat 14 de Ka

bataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 
7 ,5 glYenme paralarile mezkQr Komiıyona gelmeleri. 

(i086) 3-4 

4 - Ekıiltmo kapalı urf uıulile yapdacaktu. 
5 - Ekıiltmeye ittirak edebilmek için Nafıa MtltllrllJhdea 

alınmıı ehliyetname ile cari ıeneoin ticaret oduı vuikuını ibraz 
etmeai ve bir mühendiı veya fen memura iıtibdam; eylemeei tAft. 
br. 

6 - Muvakkat teminat miktan 8500 liradır. 
1 - Teklif mektuplan yukarda yazıla filo ve ... tteaa bir ıut 

evveline kadar Parti Başkanlıj'ına makbuz mukabilinde nrilecektir. 
Poıtada vuku bulacak ıecikmeler kabul cclilmeı. (300.t) 3-4 

. • Muhammen b•deli İlk teminatı 
88,35 ilk okul talebe kamplarına 85 takım 1190,00 

yatak, yorgan veaaire (nümuneleri 
kültür direktörlütündedir) 

hk okul talebe kamplanna 70 çift 1260,00 
karyola 

hk okul çocuk bahçelerine 2.50 tane Şoz· 740,00 
long- iki tane tente ve teferrilab 

ilk okul çocuk bahçelerine oyun le-
vazı mı 

772,00 

IM,IO 

55,50 

57,90 

Yukarda muhammen bedelleri yazıla ifler ayrı ayrı açık elull
tmoye koaulmuıtur • Liıteıile ıartnameleri l.eYuım MldtlrlGtlade 
r<Srillebilir. lıtekliler 2490 ıayıh kanunda yazıla nıika Ye lalulana
da göıtorilen ilk teminat makbua veya mektublle beraber 18.5.8 
Perıembe ıüaü ıaat 14,30 da Daimi Encümende ltulanmabcbrlar. 

(1) (01) 

• • • 
Keşif bedeli 2787 lira 57 kurut olan Floryada yapaluak fUİ• 

nooun pis ve yatmur ıulannın mecralarına ait inpat a~k elullt· 
meye konulmuştur. Keşif evrakile prtnameai Lenzım Mücltbll· 
ıündc ıörülebilir. iıtckliler 2490 taydı kanunda yuılı Yeıikaclan 
baıka Mecari Şubeainden alınacak ehliyet •eaikaa ile m9 lira 7 
kuruıluk ilk teminat makbuz veya mcktnbile bnaber 22.5.9.19 Pa
zarteai ı\la\1 taat 14,30 da Dahnt EacilmeDcle bulunmalıcbrlar. 

(1) ~ 



QUATRlEME ANNEE No. 1051 LUNDI 
____ .,!,.;;;;.;.;;.;.;;;.;,;;,;;;~,;;;..;;..;;..;.;..;,,;;;,;;;;...;;,..;..;.;;...;.....;..;._ ____________________________________ ~-------------------------.---~~----~------------------------------------

Ville et Province 
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12 " 1500 
Etranz r: 12 mois Ptrs 2700 
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. Quotidien des Adjudications 

ADMI JI TRATIO 

Y c ..,lıouııt1.:hou Han 
1 e ı l:tagt , l\. 3-1 

C·t 1uıa l'eı dıenıbt: Bazaı 

Ponr la Publicitc s'adresser 
a 1· Administration Journal Professionnel des Fournisseurs:et des Entrepreneurs de l'Etat 

l ·lephone: 49442 
lsoıtc Po~tale N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarges 
Jours Heurt:s 

Construcllons - R6par tlons - Tr-av. Publlcs-Mat6rlal de Conetr.ıctlon-Carl6lRr•phl 

Modif. et repar. hôp. Uşak (aj.) 
Rep s route Uıküdar-Şile 
Co.,str. un hangar a Etimesut (Cah. eh. 

4,4~ L.) 
Conıtr. b&tisse corpı de 2arde (aj.) 
Dre1&ement etudes et projets pour nd · 

ductioo eau potable ii Adıyaman 
Constr. mur aleotour 

lnıtal. fil de fer barbele ıur lea murs 
Conıtr. maiıon Prefecture Port a Ereğli 

de Marmara (1 pnrlie) 
Constr. canal a Kırıkkale 
Conıtr. bains lhermnux de Yemlihaköy 
Cooıtr. i'arııge pour cylindr ( 1 pnrtie) 
Conatr. ea ine 

Gre iı gre 
Publique 
Pli cach. 

Gr~ it gre 

" 

" 

" 
" 

Pli cach. 
Publique 

Gre ıi gr~ 

9987 27 
6711 79 

88436 02 

31994 ~o 
2700 -

l 1287 12 

1129 23 
1922 36 

22000 -
2799 79 
972 90 

7300 -

503 38 
5671 80 

~99 62 
203 50 

1500 -

150 -
145 -

1600 -

Vılayet Kütahya 1 mois a partir du 25-4-3H 
Com. Pernı. l\1unicip. lst. U-5-39 14 30 
Presid. Ligue Aviation Turque. Auk. 25-5-39 15 -

<"nnstil Admin. Gr. As. Nat T. 
Municip. Adıyam .u 

Presid. Ligue Sportive lst. iı 
Cağaloğlu. Maison du Peaple 

" " Dir. Trav. Pııb. Tekirdağ 

15-5-39 13 -
2 -5-39 l l 

11-5-39 18 -

11-5-39 18 
15-5-39 15 -

Com Ach. Dir. Gen. Fnb. Mil. Ank. 25·5-39 16 -
Muhtnr Yemlihaköy 22-S-39 14 -
Vil. 1 parln 17-5-39 15 
Municip. Çorum 1 moi partir du 3-5-39 

Prodult• Chlmlqu • t Pharmac utlquea·ln•trumcnts Sanlt~lre -Fournlturo pour Hoplt ux --
ArUcles et produib pharmnceutiques : 

41 lots 
lnstrumenta de phyııique : 6 lou (oj.) 
Toleol: 100 t. (Cah. eh. P. 150) 
Aeide azotiqoe: 100 t. (Cah. eh. 130 P.) 
L'adjudicalion qui devait avoir lieu le 

26-6-39 pour l'achat de 100 t. d'acide 
azotique a et~ annulh et mise a une 
nouveJle adjudication 

Hablllem nt - Cheu 

Etoffe d'blver couleur d'azor: iOOO m. 
Counrture en laine: 2000 p. 

Pli cach. 5320 -

376 -
Gre a sıre 30000 -

" 

- Culr 

Pli cacb. 

" 

26000 -

9751 -
15000 -

Tren•port - charglment • d6chargement_ 

Traasport d'attideı monopolia~a 
Chargement et d~cbargement de 400 t. 

de cbarbon an Oepôt de Zile 
Tranıport cbarbon de terre : 17000 t. 

Dlnra 

fil en colvre de 3 m m : 000 m. 
GourdH en aluminium : 2000 p 
Zinc tlectrolite: 200 t. (Cah. eh. P, 230) 
Cuivre electrollte: 300 t. (Cah. eh. I0,50 L.) 
L'adjudication de 200 t. de zinc electro-

lite et de 300 t. de cuivr• 6lectrolite 
n'aura pu lieu le 22-6-30 comme il a 
ete aononcee pr~cedemment. L' achat 
de ceı artlcles a ~te miı a nouveau 
• une adjudication gre a gre 

L'adjudication qui devait avoir lieu le 
t6-5-3Q pour l' achat de 4 lots de viı 
a 6t6 ajournh 

Viı de fond : IOOO p. vis pour c rcau : 
5000 P• - id. pour anee : 2000 P• - id. 
pour ırond : 2500 p. 

Lame en lalton : 640 k. 
Chevaux d'attelage : 8 tetes 

Provl•lona 

Paln pour ı.. p nitenciers 
Avoine : 19 t. 
Pain : 85600 k 
Pc;ulet: 1000 p. - poules : 4000 p. 
Courres : 30 t. - haricots vrrls : 30 t. 

• Courges: 7200 k. - baricots vertı : 7200 k. 
Poulotı : 1500 p. • poul.-.1 : 4001 p. 
Lait: 7 t. 
Lait: ~ t . 
Div. proviıion et l~gume (aj.) 
Paio (pour 1 ano~e) 
Paia; 10512 k. 

.. 

Publique 

" 

Pli cach 5440 -

Pli cach. 5560 -
Publique 1900 -
Gre iı ire 46000 -

" 

Gre a ,,~ 

PubliqH 
Gr6 i ır6 

Pli eacb. 
• Publique 

Pli cach. 
Publique 

" 
" .. 
" 
• 

2ıooro -

50~0 -

768 -
1120 -

•• k. o 06 

I080 -
4350 -
1044 -
1280 -

'200 -

B) Adjudications a la ll ... surencnere 

Bidonı Yidea : 360 p. 
Pea• d'animıuı:: : 2 p. P•blique _..,... 

399 -

28 20 
2250 -
1950 -

731 25 
1125 -

29 70 

408 -

417 -
142 50 

3450 -
11750 -

375 -

57 60 
84 -

775 -
137 -

~l-

327 -
79 -

246-

165 -

486-

--

lbe Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 26·fi-Ö9 15 -

Com. Ach. Ec. lag. Gümüşsuyu 15-5-39 14 -
Com. Ach. Dır. Gen Fab.Milit. Ank. 31-5·.\9 14 

" ,, 
" 

• 
Com. Ach. Mın. DM. N t. Ank. 

" " 

31-5-3B 14 30 

26-5 .... 19 11 
26-5-39 15 

Com. Ach Econ. Monof>. Kııbat ehe 22-5-39 14 
4~me Expl. Clı. Fer Etat Kayseri 23-5-39 15 -

2~me ,, ,, 
" 

,, Anlr. 2J-5-39 15 -

Dır. Gec. Türl.kuşu Ank. 22-5-39 
Corn. AcJ . Mıoist. Def. Nat. Arık. 24-5-39 
Com. Ac~. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 29.5.39 

ıs ao 
il -
16 

" " 
" " 

" 

" " 

Oir. P.T.T. İıt. 
Com.Ach.Comm.Gen.Prot.Foreta İıt. 

Procureur Gen. Kütahya 
Vilayet Kütahya 
Procureur Gen. Aııtalya 

29-5-39 15 30 

5-6-39 14 -

22-5-39 14 -
9-5-39 11 -

15-5-39 15 -
23-5-39 15 -
30-5-39 10-

Com. Ach. Comm. Milit. lst. Fındıklı 26-5-39 14 -

". " 
2ö-5-39 14 30 

" " 25-6-39 14 30 

" " 26-5-39 14 30 
,, " ı3-5-39 14 30 

" " 23-5-39 14 -
Vilayet Kütahya 9-5-39 15-
Procureur Gen. Eskişehir 24-5-39 16-

" " 
Tarsuı 1-6-39 15 -

Com. Ach. lnt. Ankara 11·5-39 ıı -
,, 

" 
l 1..S-39 10 -

FICIE'-
. ·~ 

De l'Administration Generale des Che111
' 

de Fer et des Ports de l'ltat Turc 
. f' cO 

6?. ar tirle pıeceı;; t'll cuİ\ re pour Jocomotı\ ~ st 
foyer , Ptc d'une valeur estimative de Ltqs. 496.l M,rdı 
nclıetes par voie d'adjudication sous pli cachete le ~ eri 
Juin 1939 a 11 h. au Joral de l' Administration G 

11 

Ankara. ' ııre 
Ceux qui de<.İrent y prendre part doivent reoır .011 

PreHneı l'e de Ja Comnıi ion le jour de l'sdjudiı·sll ı 
'' l O h l ff · · · de qu a . eurs o rcs, une garantıe provı oıre 

23 594 et Je certificrıt exiges par la loi. rl' 
Le!-; calm r::ı <le clrnrges ::ıont en 'enle atı Jb•· 

tı'iastres 2.480 aux Crıi ses d' Anhara et de Haydarps)c 
(3054 

Müteahhitlerin 

Snlı 9.6.939 

Et (Vize Tümeni) No 1028 
Hangnr inş. (M. M. V.) No l03t 
Bogaz ta~· (i:ıt. Beled.) 1037 
Yol i nıet çivisi (Atık. Beled.) No 1037 
Elbise ve kasket ,, ., No 1037 
SE yyıır etüv (fat. Beled.) No I037 
•Tırnak boynuz v. s. (İst. Beled.) No !037 
Elbiselik şrıynk (Deı iz Lvz.) No 1037 
Aliçetinkaya okulunda yap. kalorifer tesisatı 
Kanaliza yon yap. (İzmir Beled No 1038 

1 Ar ezyen l<Uyusu açılması (LÜieburgaz Beled.) No to38 
Yol ve trotuvar inş. (Kütahya Vıl. No I038 
• Kömür (İzmir Orman Çevir2~ Müd.) No 1042 
• Meşe kömürü (Dörtyol Orman Ş fliği) No 1043 
Su havuzu yap. (Kütahy Vişne Fidanlığı) No 1041 
Yapı malzemesi (İst. Komut.) No 1048 
Muhabere diregi " • No 1048 
Gaz yağı ,, ,, No 1048 
Ranza yap. (Orman Koruma Gen. Ko ut ) No 10!9 
Konak iıkelesi tamiri lİzmir Denizbank Müd.) No 1050 
L ta ve ambalajlık tahta (Tophane Lvz.) No 1050 
Yaagm malzemesi ,, " No 1050 {)50 
Mühtlr k urşım çember, çivi v. s. (Tophane Lvz.) No l o,0 
Katraviçe " ,, No 1 

Memento des 

Mardi 9.5.939 

Vıaode (Oiv. Vize) No 1028 
Conııtr. hangar (Minist. DH Nat.) No 1034 
Pierrc de Bosphor (Municip. İst.) No 103i 
Etuve " ,, No I037 
• Cornes ele. " " No 1037 
Clou pr. signe (Municip. Ank.) No J037 
Costume et casquettee (Muııicip. Aak.) No I0.17 rJ' 
Serge pr. coslumes (lnt. Maritime) No l037 ,1 
lnstallation chauffage central ecole Çetinkaya (Vil. Af1~(1.;' 
Ouverlure des puits artesien (Muncip. Lü!eburgaz) N° 
Conslr.1 route (Vil. Küt hya) No 1038 
• Charbon (Oir. Forets lzmir) No 1042 
* " de bois (Dir. Foreta Dörtyol) No 1043 
Constr bnssin (Dir. Pepineı e Griotte Kutabya) No t044 

Materiaux de constr. (Commaod. lst) No 10t8 
Potenux t~legnphique ,, ,, No 1048 
Petrole ,, ,, No 1048 
Constr. raogee (Com. Ach. Comrnarad. G,n, Prot· 

No !049 ~ 
Repar. echelle konak (Dir. D nizbank lzınir) No 1050,.

0 
b 

Lntte et planche pr. eınballage (lnt. T!>phaoe) No 1~0 ti. 
Articles pr. •trviı.:c d'incendie :n ,, No t05rl I~ 
Plomb a carheter, cercenu, clouı ete (lnt. Tophane) ...ı: 1 
Ganeva1 '" 

" " 

imtiyaz sahibi \fe yazı işleri Direktörü : 

Basıldığı yer : Merkez Buımevi, Gılat• 


