
~ fılJkDwNcu SENE Ne. 1042 CUMATESI 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

20 Nisan 1118 

tıı, 
~ 1••11111111111111111111111111111111111111111 
\ -
~ ABONE ŞARTLARI : 
\ -~ Türkiye için Kuruş : 
~ 3 AYUGl 450 : 

~ 6 n 850 § 
~ 12 1, ısoo E 
' Ecnebi memleketler i.-in : 
~ T -! _ 12 -~y~ığ~-~------~~--- § 
i ~-... :s•Y•&• ~~~~! .. ·- E 
~ Resmi makbuz mukabili olma· : 
! Yan tediyat makbul değildir. E 
111111 •ı1ı111111111111111111111111111111111111 ı'f 

Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ İDAREHANE § - -E Y oğıırıcu hnnı 1 rıci kat S - -E No. 3 v~ 4 5 - -: Galata, Pı'r~rmbe Parnn : - -- -: han ;wtcu tları : - -E İciarehanenıizdl! görüşiilür E - -- -: Tele fon 49442 : - -- -E Posta kutusu No. 1261 E - -iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi GAZETESİ 
Umum Tüccarların ve üteahhitterin mesleki Organıdır 

İstanbul ve Trakya 
ttlahsullererine mahreç 

--------
Yazan: LUTFİ ARiF KENBER 

1 

1~ul ve Trakyanın yetiştirdiği mahsullerin 
~·piyasalarda istihlak edilmek üzere 
. ını bir kısmı şehrimize nakl ve sarf 

~ılınektedir. Bu geniş mıntakanın mah
~~erini bir kaç misline çıkarmak im
lnları mevcut olduğu gibi yetişti
tilebilecek mahsullerin fazla mikta
rını da ihraç etmek mümkündür. 
EA-er komşumuz Bulgaristanın ih
raç mahallerini göz önüne alır-
sak bu imkAnı daha iyi ve ko

laylıkla anlamış oluruz. 
• ~ .. 

-:·~ düıen vesileleri daima ı Bunun gibi Trakyadaki bahçe· 
•le onlardan istifadeye ça· ler ve bağlar dahi aynı vahim ne· 

~tık yerinde işlerden sayı ticelerle karşılaştı. K ırklarelinin 
· t.ıı ıünkü yazılarımızın bi· mükemmel hatları harap oldu. 
'ıtib .. ıatımızı artırmak için Tekirdağın bahçeleri, hatları bo· 
'-ı ~aruri olan teşebbüsle- ıuldu. Ve netice itibttrH buralara 
~•ııı geldiğ.ııi ve yazlık Edirneacn sebze göaderilmeslne 
f lı ~lıun artırmak için şim· ihtiyaç hasıl olmuştu. Halbuki ge

\ '-lıycte geçmenin lüıumu· rek İstanbul gerek Trakyanın her 
~ •lınitlik. Bir okuyucu- banıi bir mevkiinin ithalat ibtiya· 

'bttl ve Trakyada yazlık cını azaltmak imk~nları vardı. Bu 
\~ olabileceğini Öğrenmek lmklnlan müteşebbiı kimseler 
~t.:ı ~ olduğunu bildiriyordu. görmüş ve anlamıılnrdı. Ancak 
.~, ·ı 1 • bu ıeııit mıntakada yetitlirilecek mebsullerin kıymet-
1 '-absullerlni artırmak ve lendirilebilmesinin mümkün olup 

111 Yllkıeltmek için kısa bir olamayacatı enditesi lrn müteşeh· 
t.:' i" ıoura esası meseleye hisleri sarmıştı. Fakat bu gün ar• 
'-ııb'teyoru1. tık böyle bir enditeye mahal kal · 

Ulun mübadeleden evvel mamıştır. Çünkü komşumu~ Bul· 
'ııt ~i:· ıııüteaddit bostanlan ıariıtan gibi bize nazaran bahçeci· 
\~ 1• Bu bostanlar Pt ndik- fiti çok geri olan bir memleket 
~~ncıya, Yedikoleden Eyu- evvelce ithalatcı vaziyetinde iken 

'JJıdan Samatyaya, Ka· timdi Balkanların en büyük, de· 
ıı:a Ortaköy, ~rnavutköy, vamh ve sistematik çalışan bir 
ı{' Kadıköy, Üsküdar, A· ihracatçısı mevkiine çıkmıştır. 

~-- 1
•.•r, Paıabahçe, Beykoz- Bulıariıtanın billün bahçe mahsul· 
Çıftlifriı:e, Mahmut Şev· leri, yaf ıcbze ve meyvalnrı Or· 

t •n Ali Babarköyüne, Ke· ta Avrupa memleketlerinde, ftel· 
it ta.t iibi ııahası kilometre- yada kapıııla liapı~ıla sarf edilmek· 
~-l'lln M t' b' r d" .. h f l k d tt vusa ı ın erce onu· te ve er tara tan aranı ma ta ır. 

t b~~n boıtanlardır. lstanbul Bulıaristanın yetiştirdiği ve Al· 
~l bol ve ucuz sebze yer· manyaya salhfıı domate.lerin mik;a ••bıeler dahi Trakyaya tarı geçen 1938 aenHinde altı mil-

11 -dtrilirdl. Hatta umumi yon kiloya yakındır. Bu domates· 
'•~el Bulgaristan piyasa· lerin Bulsrarislana kaı:andırdıtı iki 

~lt~~ıc H ' ın alır ve her ıe milyon marktır. Yani takriben bir 
~•tıı'11tana lahana, karnaba· milyon liradan fndedır. Mısır ve 
~tt Cln, bamya, domates, bi· kanarya adaları gibi uzak yerler· 

fıısulya gönderirdik. Bu den AlmPnyaya yüz binlerce kilo 
~7'•rnt harbin birirıci ıe- domates göndermek mümkün ol· 
b'd •r devam etmişti. dutu halde lıtanbul ve Tı ak yadan 

tleden ıonra rum hah- Ç 
Almanya, eski ekoslovakya, Me· 

'-1-. iİdince bu en mimur mel ve koridor mıntakalarına, Po· 
' bo1ıtancılık yapmamış b 

iti b lonyaya taze meyva ve taze se ze 
•• il acirlere tevıi edildi. 
'lll göndermenin hiç hir ıorluğu ol· 

~. . bir kıımı tütün b mayacatıııa fÜphe yoktur. 
ı d 1

' kıımı kırmıı.ı biber 
1t Berliıı Türk Ticaret Odamızın ~tl,t.'r bir kısmı da hayvan• 
~ h bu mevza üıerinde yaphtı tetkik-

\..~'h Yt aline airdi. Geriye lor çok enteresandır. Bu tetkikle· 
,"tlı)Çtler iıe terk edilerek 
~~ du ve bahçelikten çıktı. rin bilhassa Trakyanın mütt"şeb-
1 ~tı i•ldi ki ; lıtanbnl bos- bit ve yorulmaz genel müfeltişi 
dt ... 'l :Yetiştiremez bir vaıi- Kbım Dirik tarafından ehemmi· 

~~(l yelle kartılanacaA"ını filpheıiz. ad · 
t •tü. Kocı eli ve Bursa· 

\..' Q h 1 dederiz. ı"ı t • çeler açıldı. ıtanbul 
Qı.ı iki mıntakanın mah· Trakya, merkui Avrupaya çok 

b
11 

kapılarını açarak balkı· yakın bir mıntakadır. Bu mıntaka· 
-..ıntakalann sebzelerine nın taıe mahıulleri için merkezi 

\ ~ttdl, fstanbul bahçeleri Avrupa en il\:ıel bir mahreçtir. 
~U~hracat bile yapabilirken Trakyanın iklim n toprak milsaa
~,~ Y•tlerden ithallt yapmak deklrlı~ına bir de ziraat tartlarının 

"' dtıtü. müıait ıekillcrhlin tatbiki ıuretile 

a) MUNAKA ALAR _ _.,,. ___ _,,"""' .. 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Ekciltıncye konulan iş: Çanakkale · Balya yolunun 
1+000 - 15 + 030 kiloıııetrdcri ar smdaki 13ı65 metrelik 
~oıe tamıratı esasiyesi olup keşif bedeli 29011 Jira 65 ku
ruştur. 

:J - Bu işe aid evrak ve ~artname şunlardır: 
A - Ekıiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık İ§leri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei türahiye, şose ve ki.rgir İn§aata aid tenrıi 

§Brtname, 
E - Hususi ve fenni şartname, 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli ve fiat bordrosu, 
G - MaJz5me grafiği. 
İstekliler bu §artnameleı i ve evrakı Çanakkale Nafıa Mli· 

düdüğünden bedelsiz olarak görebilirler. 
3 - İhale 18.5.939 tarilıiae rastltyaa perşembe günü seat 

14 te Naha Müdürlüğli binasında toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 - İnşntıt müddeti mukavele lar:hinden itibaren 180 iı 
günüdür. 

elde edil celı kolaylıklan ilave e-1 ilk yılllir için aıamt bir tip üz.erin 
dersek Bulgnristandan daha evvel den tesbit etmektir. 
ve daha ucuz şartlarla merkezi ı İstihıalata ait teferruat milıtah· 
Avrupa piyasalarının kapılarını sillerimizc• tabii etrafile bilinmek• 
Trakya mallarına tamamile açtı-ı tedir. Almanya'daki nlakadarlann 
rabiliriı. taYSiyeleri üzerine yalnı~ ıunu 

İıtanbulun da ekonomik vazi· aöyliyelim ki, ihraç edilecek do· 
yetinin müsaadesi nisbetinde taze ' matesler için llolarıda Tohunıları
mahsullerin ihracı tahtı temine a· mn kullanılması pek faydalı ve 
lıoabilir. Bu suretle İstanbul bahçe· maksada elverişli sayılmaktadır. 
lerinin, Kocaeli, Buı sa ve bi ı has- 1 Söylendiğine göre Hollanda to
sa turfanda mıntakal , rımı:ıın mab· 1 humları bilhaısa yekneıak mal iı· 
sullerile tamamil.: körlenmesine tihsaline pek müaait bulunmakta· 
.set çekmiş oluruz. İstanbul halkı 1 dır. 
Bursa ve Kocaeli ve turfanda mın· 1 Bundan batka bir de meyve· 
takalarının mahsullerile bealenir· lerin büyüklük vo ,okilce oldu~u 
ken, lstaubul bahçeleri de hariç gibi renkce dahi yeknesak olma· 
piyasaların ilıtiyacı olnn muhıttlle· ı' sına, yani meyve llıerinde yeıil 
ri yelitlirerek Tr kya ile birlikle ve tarımlrak yerler bulunmamnıı· 
tam mani&ile ihracatçı bir vaziye· na huı.uııi bir ehemmiyet atfolun• 
ti iktisadiyeye kavuturlar, 1 maktadır. 

Berlin Ticaret Odnmı:zın tet· Aynı veçhile domatulerin çiz· 
kikltrini bu sütunlarda memnuni· I 2"ilerden ve çatliaklarden tamaır en 
yetle kayd' edecetiı. Od enın Tür- 1 ari bulu oması en mühim bir ıart 
kiye domalealeri için alakadar olıırak iıteıımek tfdir. Çatleklar· 
müesseselerden yaptığı soruşturma· dan tahaffuz içi• de kemale ael· 
lara göre hasıl ettiği kanaat ıö · wekte olan nıeynlerin yatmur
ylece izah edilmektedir : ! dan korunmau tav&iye olunmak· 

Almanya'ya Türkiye'deo dahi tattır. 

muvaffakıyetli bir ıurelle domates 
1 

AmbalAja ı•lince, ilk devre 
ithal edilip edilemeyeceti hakkın· için 30 kiloyu ihtiva eden bOyük 
daki fikirlerini öğrenmek üzere Ö· aandıklıtr istimnline ridilmemcıi, 
nemli bazı Alman müesseselerine bilaki• muhteviyatı safi J 2,5 kilo 
müracaat ettik. Bnnlaıdan aldığı· olan aandıklar kullanılmuı ve 
mix cevap bılaistisna müıbet olup bunlardan da Bulgariıtanda tat• 
Türkiye'den de pek ila domateı bik edilmtkte olan .andıklarıo 
ihraç edilebileceği merkezinde bu- İDtı~abı tavsiye olunmaktadır. 
lunmuştur. Filhakika, meseli kom- ilk tecrübelerle muvaffak olu· 
şumuz Bulgariıtanın çalışdı~ı bu nabilmui için tavılye oluna• di· 
ıahida Türkiyeııin çalışmamaıına tu bir cihet de, cİerbal fazla 
hiç bir sebep düşünülemez. Yani miktarda ihracat heve1ine kapıl · 
ilk safhada batıra gelen mesafe ve maktan Ç(;kinilmesidir. Yani llk 
dolayısıle tranıport iÜçlükleri - tecri1beleıe küçük mikyaada bat· 
bilhassa Türkiye'nin Garp mınh• laoılmalı ve her halde muvaffa
kaları için - muvaffakiyetli neli· ~ıyet istihsaline çalı,ılmahdır. 
celer alınmasına mania teşkil ede- Sandıklarda yeknesak ve hu hal• 
cek bir mahiyette bulunmamakta· de uğlam mal bulunma&ına itina 
dır. olunmuı yani sandığın üzerine 

a) Müşteri YO müstehlik mem- iyi meynler ve aşeğ111na iae fe· 
leketlerin zevkine uy&un tekilde na meyveler koymak ıibi ıuHıtl· 
mabıul yetiljtirmek. mailere kat'iyı!n meydan verilme• 

b) Ambal ııjı gerek mü~teri meti ehemmiyetle dikkat oluna• 
memleketlerin ihtiyacına, gerekse cak bir aıeseledir. Bu İH ibraca• 
mea:ıfenin ve nakil vasıtasının ica· tın-aynen Bulgariıtan'da olduQu 
batına göre tayin ve tekmil Tür- gibi- ııkı bir ıurette kootroUl ile 
kiye için yıkneıak olarak, 7ani kabil olabllHektlr. 

l 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 1175 lira 87 ku· 

ruşluk muvakkat teminat vermelt>ri ve ih•le gününden nihayet 
8 gün evveline kadar Vil!yet makamına müracaatle alaoakluı 
ehliydi fenniye vesika:::ıile 939 yılına aid Ticaret Odası vesika· 
ıunı komi.ı;yona vermeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektublan yukarıda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmesi 
Jazımdır. Posta ile gönderılecek mektubların nihayet saat 14 e 
kadar gelmiş olmaları llzımdır. Postadaki olan ıeeikmeler kı· 
bul edilmez. 

Dahiliye VekAletinden : 

İskilip kasabası ıu projesi tanzimi iıi ekıiltmeai. 
İskilip kasabası içme au tesisatı etlld ve projeleri 

tanzimi iti pazarlıkla ekıiltmeyc çıkarılmııtır. 
1 - İtin muhammen bedeli 1500 liradır. 
2 - İstekliler bu İ§e aid şutname, proje ve ıair eTra· 

kı bilabedel Aakarada Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
Heyeti Fen ıefliğinden veya İskilip Belediyeainden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 20 mayıs tarihine raathyan cumartesi gü
nil saat 11 de İskilip Belediyesinde toplanacak ekıiJme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklileria •ı•iıda 
yaztlı teminat ve v~saiki ayni gtin .!aat 10 a kadar komis
yon reisliğine teslim etmiş olmaları tAzımdır. 

A- 2490 şayıh kanunun ] 6 ve 17 • nci maddelerine 
uygun 112 lira 05 kuruşluk muvakkat teminat, 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C- Kanunun 4-tıncO maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeğe bir minii bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D- Münalrnsaya iştirak edeceklerin su işlerinde sahibi 

ihtisas }Üksek mühendis veya mühendis olmaları ~art oldu
ğundan isteklilerin bu hususu tevsik eden vesikalarını teklif 
zarflarile beraber vermeleri lAzımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taah· 
hüdlü bulunmas1 lAıımdır. Bu iş hakkında fazla ir:ahat al· 
mak istiyenlerin Belediyeler imar Heyeti Fen tefliğine ye 
İıkilip Belediyesine müracaat etmeleri. 

İstanbul BeledlyetindeD : 

Keşif bedeli 837 lira ~9 kuruş olan Çocukları Kurtar
ma Yurdu binasında yaptırılacak tamirat açık ekıiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım Müdflrltl· 
ğünde görülebilir. isteklilerin 2400 sayılı kanunda yazılı 
vesikadan başka Fen l,Ieri Müdürlüğünden alacakları vesi· 
ka ile 62 lira 82 kuruşluk iJk teminat makbuı veya mektu
bile beraber 15.5.939 pazarteıi günil ıaat 14 buçukta Dai· 
mt Encümende bulunmalıdırlar. 

Yilkeek Ziraat Enstittistı RektörUııttnden: 
Kurunıuuıuz binaları dahilinde bozuk bir halde buluıan 

240 metre tulünde. v~ 5 metre geni§liğinde yolun tamiri, TO 

astalt kaplama işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
lhalt~si 2.5.939 salı günü ~aat 10 da Rektörlük binaaında 

müte§ekkil komisyon tanttindan yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3998,74 ve muvakkat teminat 300 
liradır. 

Daha fazla izahat vt: parasız şartname almak isteyenlerin 
En~titü daire müdürlüğüne müracaatları. 

* • * Kt-ç:ören yolu üzeıindc, ve enstilll dahilinde nıevcat 
ihata divarının Zıraat köprüsüne kadur uzatılması ve 200 met· 
reden ibaret kısmının iu§a İ§İ açık ekEıiltmeye koııulmuotur. 

İhalesi 2.5.939 ~alı günü saat 11 de Rektörlük binasında 
miıteeekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Muhanım n btdf>Ji 3261,60 ve muvakkat teminat 245 
liradır. 

Dı ha fazlı.\ izahat ve parasız oartname 
Ensli ü daire müdürlüğüne mtiracaatları. 

almak iıteyclerin 

Kayel'ri Nafıa MOdürlUğiine ~ 
EhsiltmiyP konulan iş: Kııyseride y~niden yapılacalıc olan 

ve talip zuhur etmedilinden dolayı l ay müddetle p11arh&a 
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Ni an 29 1939 Münakasa Gaete•l 

u ·· n ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm bed. Teminat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşl-:rı, Malzeme Harita 

Çocukları kurtarma yurdu binasında yap. Aç. eks. 
tamirat 

Seydişehir mektebinin 4 cü kısım inşaatı 
" " Mrk. okulunda saçak doğrama ,, 

kapu ve pencereleri boyası ile su trsisalı 
Kız lisesinin bahçe ihata duvarının yük- Paz. 

seltilmesi 
Yaya kaldınmı inş. 
Dıvar inş 

Okul binası tamiri 

Aç. eks. 
Paz. 

" 

837 59 

681 -
564 43 

750 -

615 83 
63 98 

219 20 

62 82 

51 07 
42 23 

56 25 

46 19 
9 60 

32 88 

Müracaat yeri 

İst. B•lediyesi 

Konya Kültür Direk. 
,, ,, 

İz.mir Lise ve Ortaokulları SAK. 

İzmir inhisarlar Bafmftd. 
ist. Belediyesi 

" 

Gün Saat 

15-5-39 14 30 

4-5-39 15 -
4-5-39 15 -

2-5-39 15 -

12-5-39 15 -
2-5-39 14 30 
2-5-39 14 30 

Knyıeri Hükumet konağı inş. (temd ) 
ihata duvarı inş 200 m. 

Paz. 
Aç. eks. 

1156118 -
3261 60 
3998 74 

25000 -
1761 35 

7030 -
245 -
300-

1875 -

Kayseri Nafıa Müd. 21-5-39 a kadar 
Yüksek Ziraat Enstitüıü Rektör. Ank. 2-5-39 11 -

Yol tamiri ve a falt kaplama işi 

Yol ve köprü inşaatı 
Yüksek Mühendis mektebi mutbak tesisa

tı ikmali inşaatı 

" Kapalı z. 
Paz. 133-

,, ,, 
Ank. Belediyesi 
lst. Nafıa Müd. 

,, ,, 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Tıbbi pamuk : 3 t. 
,, 

" ,, " 
2 t. 
2 t. 

De\ af ampul: 5 kalem 
İlaç : 5 kalem 

Aç. eks. 

" 
" Paz. 

Aç. ekı. 

k. l 10 
k. l lO 
k. l 10 
100-

2080 -

237 50 
159 -
159 -

15 -
156 -

lst. Sıhhi Möe15eseler SAK. 

" " 
,, 

" " ,, lıt. Belediyeıi 

" ,, 
Elektrik Havagazı-Kalorlfer \tesisat ve malzemesı, 

Elektrot font dökümlere ait: 1000 ad.-pas- Aç. eks. 2834 21 197 57 iıt. Elektrik İtleri U. Müd. 
lanwaz çelik için: 1000 ad. adi: 50000 ad. 

Elektrik tesisatı için malzeme Paz. 
Yeşil fincan ve bakır tel: 8 kalem ,, 
Dört pozisyonla bir telefon şehırler ara.ı Kapalı z. 9950 -

masası 

Elektrik tesisatı için malzeme ,, 
Akhisarda amplifikatör ve hoparli5r leai1atı Aç. eks. 

5676 50 
2650 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yastık yüı;ü ve nevresimlik beı: 3196 m. Aç. ekı. 910 86 
(temd.) 

Yatak ve yastık lulıElık bez: 64512 m. Paz. m. O 39 
(şart. 129 krş.) 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Molenz kağıdı : 50 top (temd.) 
Dosya kabı bastırılma~• : 250000 ad. 
Defter içio meşin : 400 ad. 
Matbu evrak : 5 kalem 

Kereste, Tahta ve saire 

Paz. 

" 
" 
" 

500 -
120 -
464 -
260 ~ 

Normal hat köprü meşe traversi: 200 ad. Kapalı z, belı. 6 75 
dar hal meşe traversi : 4000 ad. ve 1 8~ 

Mahrukat, Benzin, Makine yafiları v.s. 

Mangal kömürü : 2050 k.-kesilmiş meşe 
odunu : 7,5 t. 

Motorin : 40 t.-vakum : 1600 k.-Dizel 
yağı : 1600 k. Silindir yağı : 1460 k. 
yatak yağı : 1 t. 

Maden kömürü : 540 t. 

Müteferrik 

Alah fenniye : 60 kalem (temd.) 
Kurşuni makara ipliği: 6000000 ru.- be

yaz makara ipliği : 700. 000 m. 
Bulaşık yıkama makinesi parçaları : 10 

kalem (temd.) 
Parke taşı : 20000 ad. 
Yuvarlak demir: 1735 t. 
Yassı ve köşe demirleri : 1485 t. 
Müşekkel demirler: 1405 t. 
Levha ve kazan saçları 2246,030 t, (şart. 

4 gurup için 631 krş.) 

Akhisar şehri umumi temizlik 

Damga kurşunu : 500 k. 
Kereste ve lama demiri 
Siyah ve aliminyum boya 
Mot<Sr, şase ve motopomp 
Yapı malzemesi 

Paz. 

Kapalı z. 

" 

Aç. ekı. 

" 
,, 

Kapalı z, 

" 
" 
" 
" 

" 
Paz. 

" 
" ,, 
" Adi ve arabnh yangın tulumba tamiri: 8 ad. ,, 

Küçük ısgara: 56 ad. kuşak: 1 ad. 
Döküm kalıbı: 50 ad. 
Ford veya Şevrole marka otobüı: 3 ad. 
Vaıonet; IO ad, (temd.) 

B) MUzayedeler 

Pırnal kömürü: 40 kental 
Gübre 
Fırat nehri üzerinde gemi işletme İmtiyazı 
Kanape, masa v.ıı. eşya 

,, 
Kapalı z. 

" Paz. 

Aç. art. 
Paz. 
Kapalı z. 

172 -

5584 -

6480 -

1515 53 
4846 -

964-

2200 -
147475 -
126225 -
147525 -
235833 15 

8000 -

185-
91 40 

140 4'0 

8000 -
ı ııoo -
500~-

13.500 -
223-

749 65 

426 -

68 33 

1887 -

37 50 
18 -
69 60 
39 -

-647 25 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

n " " İzmir v~ İst. Telefon Müd. 

Çankırı Belediyesi 
Akhisar ,, 

Tophane Lvz. SAK. 

Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK. 

lnhiaarlar U. Mftd. 
İıt. Belediyul 

,, " ,, ,, 

D. D. Y. Ank. Haydarpa,a izmir 
ve fukitehir 

lıt. Belediyesi 

Akhisar Belediyesi 

,, 

113 66 folıi1&rlar U. MGd. 
363 45 lıt. Jandr. SAK. 

72 30 

lM-
8623 75 
7561 25 
8626 25 

13041 66 

Z1 15 
13 71 
21 06 

Tophane Lv:ı. SAK. 

Ereğli Belediyeıi 
D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

" " " ,, 
" 

,, 
" ,, 

Akhisar Belod. 

İst. Belediyesi 

" " ,, ,, 
iıt. Komut. SAK. Fındıkla 

,, " " ,, 
Ank. Lvz. SAK. . 

600 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Anlr. 
832 50 Trabzon Beled. 
37 50 İnhi1arlar U. Müd. 

ı 1 16 İzmir Orman ÇevirgeiMild. 
Ank. Lvz. SAK. 
Birecik Beled. 
İktiut Vek. Lvz. Müd. Ank. 

2 5-39 10 -
16-5-39 11 -
2-5-39 14 -

13-5-39 12 -
13-5-39 12 -
13-5-39 12 -
2-5-39 14 30 

15-5-39 14 30 

17-5-39 15 -

5-5-39 10 -
4-5-39 14 -

16-6-39 10 -

16-5-39 15 -
11-5-39 15 -

15-5-39 15 30 

17-5-39 10 -

8-5-39 16 -
2-5-39 14 30 
2 5-39 14 30 
5-5-39 14 30 

15"5-39 15 -

2-5-3Q 14 30 

15-5-39 13 -

15-5-39 15 -

8-5-39 15 30 
15-5-39 15 -

15-5-39 15 -

~-39 16 -
13-6-39 15 -
1~9 15 -
13-6-39 15 -
13-6-39 15 -

15-5-39 15 -

2-5-39 14 30 
2-5-39 14 30 
2-5-39 14 30 
4-5-39 14 ao 
5-5-39 14 -
8-5-39 10 30 
2-5-39 10 -

16-6 39 15 -
6-5-39 10 -

22-5-39 15 -

9--5-39 
2--5-39 

15-5-39 
4-5-39 

il -
14 -
10 -

lstanbul Merkez Hlll Ya, Sebze• -18 

Meyve flatları 
- 27.4.939 Pertembe günü - f 1 

Taze soğan Deınel J, J 1 Sakız kabağı 

Yer fasulyesi 
kilo 50 55, 

,, -, ,, ıarmısak ,, ~~ ~ ~ 
Elma Amasya kilo "iol ,,; Ayşe kadın fas. n 

Domates kır 
Patlıc•n 
Bakla 
Araka 

,, ,, Ferik ,, ~ ıı 
,, lnebolu ,, 

1 
9 

" 
" 3 6, Badem ,, 5,,, 

Kestane ,, 50 1~ l 
" 7 10, 

Bezelye ,, 

Ptraaa " 
6 10, 
1,50 2,50 

1,50 2, . 

Muz yerli ,, 10 ılı 
1 ,, ecnebi ,, 

12 
3-' 

1 Malta eriği ,, 
11 

ı 

Can ' 2,50 3,50 
Ispanak ,, 

Havuç " 
Taze yaprak " 
Hıyar ,, 

8 15, 

Kereviz kök ,, 3 4, 
3, 
9, 

" yaprak demet 2 
Enıinar adet -\ 
Karnabahar • 

n küçük " 
Marul 
Yeşil ı"la la 
Pancar 
Mnydonoz 
Der.!otu 
Nane 
Kırmızı turp 

,, 
100 

dc:met 

" 
" 
n 

" 

2 3, 
20 40, 
- -, 

-,40-,flO 
-,40 ,60 
-,50-75, 
-,75 1, 

" " o Çilek Ereğli • 15 ıtll 
Ecnebi lımon 100 ad• 3'lj 
Port. Alanya 100 pak· .... 

150 ,, 
.,; 

48 n .,; 

80 " .... 
ıoo ,, 

.,; 

,, n 

" ,, 
" ,, 

: Ri;e ~bat ~ 
" " 100 ,, ~ 

Menin yaf. 120 saod· oJ(l 
,, ,, 160 " 1 

,, " 200 büyük 
" " 200 küçük 

, 

İstanbul elediyesinde~· 
Tahmin ve 'fe 
keşif bed. -----

Ayaspafa Mezarlık duvarının cephe ııva- 305 74 
sile noksan kıırnına duvar yapılması 

Ha1eki hastanesine Uizuınu olau 16 ka- 495 80 
lem Tıbbi ecza 

Şişlide Tokaloğlu sokağının kaldırımının 467 93 
ıökülerek yeniden yapılmaaı 

Yüksek kaldırımın üat kıımına parke kal- 200 10 
dırım yapılmuı. fı' 

. Yukarıda yazılı . işter ayrı ayrı paıarhta ko~ul~:ı.~ ~ 
Lıduıle şertnamelerı Eocilmen kaleminde ıörftlebilır· 

1
, ~ t 

ler hizalarında göatirilen teminat makbuz veya mektııbl ,1 
raber 2.5.939 aalı 20nü uat 14 buçukta Daimi Eocilll' 
bulunmalıdırlar. 

• • • 
Keşif veya 
muh. bed. 

Tephirhanelere ~050 kilo mangal kömürü 
ile 7500 kilo kesilmit meşe, 

T epbirbnnel rdeki Etüv makine ve kazıan
ları için siyah ve alaminyüm boya, 

Ortaköy Yahyaefendi merzarhk duvarını 
inşa11 

Betiktat 26-ıncı okulunun tamiri 
Beyotlu Kaymakamhtı için kereıte, lama 

demiri 

172 -

63 98 

219 20 
91 40 

Belediye mevki hekimlerine 5 kalem devai 100 -
Ampul 

Tephirbanelere lüzumu olan 500 kilo dam- 185 -
ga kurşunu 

Hutanelere bastırılacak il kalem matbu 260 -
evrak 

Matbaada yllptırılacak deft rler için 400 tane 464 -
meşin (nümunoai gibı) 

Tahıil ve Tahakkuk Müdürlilt'1ne lüzumu 120 -
olan ve kandı Belediyeden verilmek üzre 
250 bin dosya kabı ba6ılmuı. 

Yukarıda keşif veya muhaııımea bedelleri yaı.111~ 
ayrı ayrı paznrlıta konulmuştur. Keşif evrakile şartıın 
Encümen kaleminde görülebilir. lıtekliler bizalaruad• f ~ 
len teminat makbuz veya mektubile beraber 2.5.939 •811 ~ 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

konulan Kayseri Hükumet konağı in~aatıdır. 
inşaat valıid tiat üzerinden rk:,iltmiyc konuJnıuştllr~ 
938 mali yılı içinde 25608 lira ve 939 senesine 1,J ınnk iizere 90 bin liralık havalesi niıbetinde it yaptır' 
Bu i~e ait şartnameler ve evrak ~unlardır. 
Sıl ilei fiat. 
Fentıi ve hususi şartname. 
Rayiç. 
İlızarat fial cetveli. ,ı. 
Mukavele projesi, bayındrrlık işleri genel ıartnaıtlerf 
Yapı işleri umumi, fenni ~art• ame!ii, şosq ve ~· 

şaat tesviyei turabiye fenni şartnamesi. d" 
İstekliler, bu evrakı Kayseri Nafıa MüdOrJiiğiifl 

bilirler. 
Muvakkat teminat 7030 liradır. 

Ek'liltme müddeti 21.5.939 tarihinde hitam 
Talib olanlar bu tarihe kadar ve hergiln Naha 
müracaat edebilirler. 

~ 
İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastııfle 

İstanbul Belediyesinden : ııı' 
İstan hu), Beyoğlu, Usküdar tephir hanelerine Jüall ~ 

5 kalem il~ç 2?80 lira tahmin bedelile açık eksiltıJ1İJ;o 
muştur. Lıstesıle §artnamesi Levazım müdürlüğünde g. ,·~ 
istekliler 2490 ayılı kanunda yazılı vesika ve 156 Jıt 



.. ______ ,_ __ _ 
' ~· lllakbuz veya mcktııbil e birlikte 1$ 5.939 pazartrsi gii· 
l4,3Q da Daimi encihı •nde frnlunmalıdırlar. 

1 Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksil. Komisyorınndan: 
G 
~llııc hastaneleri içio lazım olan 3000 kilo birinci nevi 
ı 11 k açık eksiltmeye konulmuştur. 
s~ Eksilt~• 13.5.039 cumartesi günü saat 12 de CaQ'alo~-
1 hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Ko

,, ' p. l, Yapılacaktır, 
ıD l, Muhammen fiat : Kilosu 110 kuruştur. 

iP, ı, r.tuvakkat garanti : 237 lira 50 kuruştur. 
- j, ~stckliler şartnameyi her gün Komisyondan alabilirler. 
/ le stckliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 

1111nda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garaoti 
~t •cya baaka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte ko-

t ıclnıeleri. • 
1 

1

bbb~uayene ve tedavi evlerine lazım olan 2000 kilo birinci 
1 1 Pamuk açık eksiltmeye konulmuş tur. 
'likıiltme 13.5.939 cumartesi günü saat 12 de Cağaloalunda 
tk içtimai Muavenet Müdürlüi"il binasında kurulu komhyonda 

1 hr. 
) 'Muhammen fiat : Kilosu 110 kuruştur, 
(' Muvakkat garanti : 159 liradır. 
5' ,istekliler şartnamesini her gün komisyondan alabilirler 

~......_ istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2~90 
~ •ııunda yazılı veıikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti 

0~ Veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte ho· 
ielıneleri. • 

1 

'~' l>otum ve Çocuk bakım evleri için 2000 kilo birinci nevi 
1 lfbuk açık eksiltmeye konulmuftur. 
~~ Ekıiltme 13.5.939 cumı: rtui iÜn<i saat 12 de Ca~aloğlua-

1 ' t ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komi-
2 Yapılacaktır. 
a' Muhammen fiat : Kilosu 110 kuruştur. 

~ 4' ~uvakkat garanti : 159 liradır, 
5 .._ istekliler şartnamesini her gün komisyondan alabilirler. 

"' 

~ ...... lıtekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sa-
1111nda yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat garant 

t~~t •eya banka mektubu ile birlikle belli gün ve saatte ko 
11
' i'elmeleri • 

i 

-

~k, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Çankırı Belediyesinden : 

/ ~. tıektrik enstalasyonu için lüzum görülen malzeme ve 
~tGatı 16.4.939 tarihinden itibaren 16.5.939 tarihjne 
~~ t le bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye 

1 ~ftur. 
~ ttif tutarı 5676 lira 50 kuruştur. 
ıl 'd Şartname resimleri ve dıger evraıuarı ocac~u1 .. _ '1 .... -

t\ t her gün görülebildiği gibi iıtiyenlere de bılabede 1 
derilir. 

~ İhalei kat'iyeıi 16.5.939 tarihine musadif salı güniı 
ı t\ kkırı Belediyesinde saat 15 te Encümeni Belediyece ic -

1' •lınacaktır. 
f ~k Arttırma ve Eksiltme ve ihale kanununun kapalı zar 

~t kındaki şeraitine _göre veril.ecek teklif me~tublar~ ek 
~b ille saatinden bir saat evvelıne kadar Beledıye Rıyase 

-
-

hı hi le kanuni vesaiki mühtevi kapalı 7.nrfb t ın ı o gü n saa t 9 n 
dar ınt z~ O· Ko.r.i~yona \'t ı ı" kit r .J ir. ka 

4 - Şartnamel t"r herglin lımir T~lefon Müdiirlü~il e l tan· 
Tı ll' fon Mıidiirl üğii Levozım Am i ıl iği nrlen pn rasız v< ra r

ktir. 
bul 
ce 

M ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan 

na 
9.1 

3196 metre yastık yüzü ve nevresimlik bez müteahhid 
m ve hes ıhına alınacaktır Açık Pksiltmpsr 15 Mayıs 
9 paznrtesi günii saat 15 30 da Toplum ·d~ Ar. irlik sa
alma k1mıisyonunda ya ... ıl t c :ıkttr. Tnhrnin lJe~e!i 910 lira tın 

86 
nü 
ka 

kuruş İlk teminatı 68 lira 33 kuruştur. Şartname ve 
munesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesı 
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

M at~aa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
• • • 

50 top Molenz kaadı alınacaktır. Bak İnhisarlar U. 
M· üd. ilanlarına. 
...... 
K ereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryollarr fşl ctme Umum İdaresinden: 

f" O 

Beherinin muhammen hed .,li 675 kuruş o l ıl n 200 adet 
rn1al hat köprü meş ı} t raveri İ va b0 herinin muhammen be· 
li 182 kuruş olan 4000 adet dar hat nwşe traversi 15.5.39 
zartesi giinü sant 15 de kapalı zart usulile Ankarnda idare 

de 
pa 
bt nasında satın alınaeaktır. 

ile 
Bu işe girmek istiyenlerirı 647,25 lircılık muvakkat teminat 

kanunun tnyirı elliği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
l 4 e kadar komİS}On reisli~ine vermeleri lazımdır. 

-Şartnameler parasız olorAk Ankarada malzeme dairesin 
n, Hay<larpa§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eski§ebir 
mirde idare mağazalarında Mudanyada işletme amirliğinden 

de , 
iz 
da ğıtılacaktır. 
"" 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
~ 

Akhisar Belediyesinden : 

ti l 

Akhisar Belediyesi elektrik fabrikasının 939 malı yıh ih· 
yacı olan tahminen 40 lıin kilo motorin, 1600 kilo vakun 
ğı, 1600 kilo diz( l yağı, 1460 kilo kuru buhar silindir yağı 

000 kilo yatak yağı, eksiltme suretile ve kapalı zarf usulile 
ya , 
1 
al ınacaktır. 

u.,.munnnn rrınhunmen hıu\ P. li '\SRı:t. liradır 
Muvakkat temırıatı muhammen brdefırı )UZ<le ı,J guuuı 

ihale 15.5.939 pazartesi günü suat 15 <le Akhisar beledi 
esinde yapılacaktır. y 

s 
Yine Aklıisar elektrik fabrikasınm yıllık ihtiyac ı olaı 

40 ton maden kömürü eksiltme ısurc tile ve kapalı zarf usu 
li le alınaca ktır. 

. 

) 

. 

t lerilmiş olacaktır. 
Muvakkat teminat 426 liradır. 

Yı ll ı k kö niir ün muhammen bedel i 6180 lirurlır . 

Muvakkat temin \ l mulıamnı"n lıulelirı } üz•\e 7,.-:, ğudur 
Kapalı zarfıar t r iLı tı kanuuiye dı.ı ircsiude y <ı pı luca~ tır. 

İhale 15.S.931J pazartel:'i günü ~aat 15 de Aklusar beled ı-

ıl Ç F' ada malümat almak iate) enlerin şifahen ve tahrire 
'11kırı Belediyesine müracaatleri ilin olunur. 

n 

l h1nbul Komutanlığı Satrnnlmn Komisyonundan : 
ğı ~ ~lektrik teıisalı için malzeme satın alınacaktır. Puzarlı 

~ ll:ıayıa 939 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. İıteklileriui 
-~llı gUn ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisy 

n 
O· 

11
' 1<elmeleri. 

a-lıtı • * • 8 kalem bııkır tel, yeşil fincan ve aair ~~ız:me ı 
~ llınacaktır. Pazarlığı 4 mayıs 939 perşembe gunü saat l 
8 Y•pılacaktır. İıtekJilerinin ·belli gün ve saatte Komutaııl 

4 
ık 

' 11llalrna komisyonuna gelmeleri. 

Akhisar Bt'lediyesinden : 
t\s· Şr brimizde yapı lacak amplitikatör hoparlör t<>sisatı işi aç 

11tnıeye konulmuıtur. 
ık 

~f ~çık ekailtmP. ~ure ıjJepılaca~ bu işin .. ihal~si l 1 .5.9<l 
1hınde saaat 15 de Akbi!ar beiedıye encumenınde yapı 

c,~t 

"9 
la· 

ır, 

keşif be deli 2650 liradır. 
~Q liu gibi ıebir tesitalını yapmış r ürssı>selcrin teminatlar 

tacaatları illin olunur. 
ile 

Şartname belediyeden istenebilir. 

lımir Telefon Müdürlüğünden : 

v t~s inde yapılacaktır. 
" Şartname ve evsafı Aklıi..;ar b ı- l ed iyesi rıd~n i tPnP.bilir. 

-

Müteferrik 

• • • 
60 kalem alütı fenniye ahnacaktır : Bak İnhisarlar U. Müd 

1 la.nlanna. 
• • • 

Beyaz ve kur§uni makara ipliği nlmacaktır : Bak l t. ]an -
d arma SAK il!n larına. 

ı • • stan bul Jandarma Satınalma Komisyonundan 
Miktarı ve CiDıi 

Altı milyon metre kurşuni makara ipliai 

Yedi milyon metre beyaz makara ipliği 

tı Tahmin B. İlk temina 
lira Kr. Lira Kr . 
2256 00 

2590 00 
4846 ()() 363 45 

il• 

iği 
1 - Cinıi, Miktarı, Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıd' y 

zıh 6.00 ... . 000 metre kurşuni v e 7.0nO.OCO metre beyaz m r:kara ipi 
15 mayıs 939 pazarıea· fÜtıÜ saat l!) de fıtanbul Gedik paşadaki Ja 
darma Satınalma KomİSJ onunca açık eLsil'me ile satın alınac .tkt 

n· 
ır. 

2 - Şartname, e • s ı:ı f ve numune her gün adı geçen komisyo n-
da görülebilir, nya şartname bedelıiz aldırılnbilir. 

3 - 2490 sayılı kanunun f artlarını haiz isteklilerin belli fi 
ve eaatl• vesika ve ilk teminatlarile Komiıyonda bulunmaları. 

ün 

(2941) l-4 

c ınsı Miktarı Muhm. B. % 7.5 tem. Eksilt. şekli saat 
Lira Kr. Lira Kr. 

A Jatı fe nniye 60 lrnlem 1515 53 113 66 Açık eksit . 15'30 
M olens kaadı 50 top 500 - 37 50 ,, ,, 16 

cı 

1 - 27.IV.939 tarihinde ihale edilemiyen yulrnrda 
ns ve miktarı yazı lı iki ka lem malzemenin ihalesi 2? IV.939 

arihinden itibaren on gün müddetle şeraiti sabıka daire· 
nde temdid edilmiştir. 

t 
sı 

y 
il - Eksiltme 8.V.939 pazartesi günii hi za larında 

azılı saatlerde Kabataşta Levazım Şubesi MildUriyetindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. (2940) 

• • • 
Cinsi Mikdarı Muham. be. 

Lira krş. 
~~ ~~ ~~-

% 7,5 tem. 
Lira krş. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

---- ·----· 
Motör 2 adet 10.650,- 798 75 Pazarhk 14,45 

c 
1 - 3.IV. 939 tarihinde kapalı zarf usulile ihale edile

eği ilan edilen idaremizin "2 ve 8,, numaralı tekneleri i
in alınacak mikdarı yukarıda yazılı motörler pazarlıkla ye
iden eksiltmeye konmu tur. 

ç 
D 

8 

U - Muhammen bedeli, muvakkat teminat parası ek
iltme şekil ve saati hizasında gösterilmiştır. 

IH - Eksiltme 3.V.939 Çarşamba günO Kabataşta 
Levazım Şubesi Miıdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı 
acaktır. 1 

s 
IV - Şaıtnameler her gün ıözU geçen Şubeden para

ız alınabilir. 

V - .isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel-
meleri. (2750) 3-4 

• • • 

1 
s 

1 - 24.IV.939 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapı
acağı ilan edilmiş olan 400.000 kutu dolma Tüfenk kap· 
ülü münakasasında şartname haricinde teklifatta bulunul
duğundan ihale olunamamıştır. 

il - Pazarlık 3.V.939 çarşamba günü saat 13,30 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komis
yonunda yapılacaktır. 

1 
111 - Muhammen bedeli 25876 lira muvakkat teminatı 

940. 70 liradır. 

ı 

iV - Şartnameler her gün 149 kuruş bedel mukabi

:--l~v··:!::'-rste'k1iİ~niı"eRs~Ykı'erit\.'lıfll~ııb1lit\ .... " 6 .. - • _ 

atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmele-
ri ilan olunur. (2849) 3-4 

Muhammen bedeli 1267 liar 70 kuruş olan 443 kilo a mbalaj 
sicimi 250 kilo İngiliz sicimi 401 kilo muhtelif kalınlıkta kenevir 
ip ve l 13 kilo katranlı kenevir ip 5.5.1939 Cuma günü saat (10,30) 
on buçukta Haydurpaşada gar binasındaki salın alma komisyonu 
tarafından açık eksiltme usulile ıatm alınacaktır. 

Bu · işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 95 
lira 8 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme günü saa· 
lino kadar komisyona mUracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak datıtılmaktadır. (2605) 4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ; 

1- Bir metresine iki yüz yetmiş beş kuruş kıymet biçilen se· 
kiz bin metreden dokuz bin metreye kadar elbiselik kumao 10.5.939 
çarşanba günü saat onda kapalı zarf usulile satın alınacakbr. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu eksiltme· 
ye girmek isteyenlerin 1856 lira 25 kuruşluk ilk teminat banka 
mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektubunu en geç 
belli gün aaat dokuza kadar komisyona vermiş olmalan 

(1452) (2747) 2-4 

1 - İdare ihtiyacı için dört poziıyoıılu bir teleton ~eh 
Ct lrası masası kapalı zart usulile eksiltmiye çıkarıln~.·~tır .. 

ır- , 1 
1 • 

Ke.şif bedeli 7447 lin 60 k~ruş olan Edimekapı Rami yolunun 
tamiri açık e \csiltmeye konulmuş.tur. Keşif evrakile şartnamesi Le· 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler '.l490 sayılı kanunda yazı· 
lı vesika ile bu işe benzer en az 5000 liralık iş yaptı~ına dair ek· 
siltmeden 8 gün evvel Vilayetten alacakları fen ehliyet ve 939 yı
lına ait Ticaret Odası vesikalarile 5;;8 lira 57 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya wektubile beraber 11.5.939 Perşembe ıü~ü saat 14,30 
da Daimi Encümende bulunmalıdırlar . (I) (2820) 

2 - Muhammen bedeli 9,950 dokı z bin dokuz yuz ellı 
ta ı ı· · · b k, llluvakk.at teminat 746,2~ yedi yüz k.ırk a ti .. ı.ra yırmı 
~lltu§ olup eksilmesi 16 bazıran 1939 cuma gunü saat l~ 
llıtrde Telefon Müdürlüğü hirasındaki Satmalma Komıs 

~lltıda yapılacaktır. 
3- Talihler muvakkat teminat makbuz veya banka m 

li· 
eş 

da 
yo-

ek-

Bütün Müteahhitler 

M U N AKA S A'Y 1 
Okur ve takip ederler 

ÇünkO bu Gazele 
onlann en emin rehberidir 

1 Mayıs Bahar Bayramı 
günü göğüslerinizi Türk 
Maarif Cemiyeti roze

tiyle süsleyiniz . 
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imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktörü : lımail Girit 

Ba11ldıtı yer : Merkeı Baaımevi, Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Cautien. Lieu d'adjudi.ation et du 

Cabler des Charıes 
Jeurs Heures 

d'adjudJıiat. ..umatlf proYiaoire 

A) Adjudications au Rabais 

Con tructlons - R6par tlon• - Trav. PubUcs-Mat6rle1 de Conatr.1ctlon-Cartographl• 

Conılr. pMeı 
Rep. bat creche enfanl 
Cooıtr. bit. ecole Seydisebir (4~me partie) 
lnıtal. eau et peinture dea fenetreı et 

porte et aalllie de l' ecole Seydişehir 

E.16valioa mar d'alentour au Jardiıı lyd• 
Constr. mur 
Repar. bitine ecole 
Cooıtr konak gouvernemental Kayıeri 

(aj) 
Coo tr. mur d'alentour : 200 m. 
Rep. route et trav. d'aspbaltage 
Constr. route et pont 
Achb. in.tal. cuisint n l'eçola renie 

Publique 

" 
" ,, 

Gr6 a gre 
,, 
" ,, 

Publique 
.. 

Pli cacb. 
Gri l gr6 

615 83 
837 59 
681-
564 43 

7~0 -
63 98 

219 20 
115608 -

3261 60 
3998 74 

25000 -
1761 35 

46 19 
62 82 
51 07 
42 33 

56 ~j 
9 60 

32 88 
7030 -

245 -
300 -

1875 -
133 -

Dir. Princip. Mooop. lzmir 
Com. Perm. Muoieip. İıt. 
Dir. Culture Konya 

" " 
Com.Acb.Lydes et Ac.Second.l.zmir 
Cem. Perm. Municip. lst. 

" .. 

12-5·39 15 -
15-5-39 14 30 
4-5·i9 15 -
4-5-39 15 -

2-i-39 15 -
2-1-39 14 38 
u~ 14 30 

Dir. Trav. Pub. Kayıeri juıqu'au 21-~-i9 

Recteur Inıtitut Agric. Ank. 

" " Municip. Ank. 
Dır. Trn. PQb. İıt. 

2-5-39 11 -
2-5-39 10 -

18-5-J9 11 -
~..ag 14 -

Produit• Chlmlquea et Pharmaceutlques-lnetrument• Sanltalres-Fournlture pour Hepltaux 
• ---- - - - _ _.,..w:.... ------

Celon medical: a t. Publique le k. ıO 

" " 2 t. " " 1 1 o 
" " 2 t. " " 1 10 

Ampoules m~dic. : 5 lotl Ore a gr6 100 -
Medicaments : 5 lot Publique 2080 -

237 50 
159 -
151 -

15 -
158 -

Dir. Hyg. et At1lıt. Soc. Cataloilu 

" " 
" Cem. P~rm. Muaiclp. l.t. " 

" " 

li-5-39 
13~-39 

13·5-39 
2-IJ-39 

15-5-89 

12 -
12 -
12 -
1• iO 
14 30 

Electrlclt6·Ba:ı:·t:hauffag ntral (insi llatlon et Matarlel) 

Electrode pour fooderle : 1000 p. - id. pour 
acier inrouable : 1000 p.-id. ordinaire : 
60UOO p. 

Artlclts pour lnstal. il~ctr. 
1 olıtteura verts et fil en cuine: 8 lota 
Table telepbonique interville1 lı 4 noıi
ArUclu et aoceaıoire. peur inıtal. elle· 

triquu 
lastal. baut·parleur et amplificateura l 

Akhisar 

Publique 

.. 
Pil rRrL 

" 
Publlque 

2634 21 

QQt;O -

M76 ~O 

2650 -

Hablll m nt - Cheus ures - Tls•u• - Culr• 

Toile pour orcillera et ııeyreaim: 3196 m. 
(aj.) 

Toile poar hou~ıe de lit et oreiller: 
64512 m. (Cab. eh. P. 129) 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterıe 

Papier Molenı: : 50 paquets (aj.) 
lmpreııaion couverturea douies : 250000 p. 
Cuir pour couverturea regiılru: 400 p. 
lmprimh : 5 lots 

Publique 910 86 

Pli cacb. le m. O 39 

Gr6 a i're 

" 
" 
" 

800 -
120 -
464 -
260 -

Bole de Conatructlon, Planch , Poteaux ete. 

Traverse. en bolı de ebene pour voie 
normale : 200 p. - id. pour voie etroi· 
te: 4000 p. 

Pli cacb. la p. 6 75 
et 1 82 

!.!..'!!!•PO!_I.:.., charg meni • d6chargement _ 

Extractioo et tran1port de ıel 
Chargemeot et decbargemeant de char· 

gement de cbarboa (aj.) 

Dl ver 

Pıecea dt: re::hange1 pour machine a la· 
ver la vaiuelleıs : 10 lots (aj.) 

Pierres paves: 20000 p. 
Fer rond ; 1735 t. 

Fer plat et corrıihe: 1485 t. 
Fer mont~ : 1405 t. 
T61eı pour plaques et chaııdiere: 2246,30 t. 

(Cah. eh. pour lerı 4 groupeı 631 P) 
ln.truments tecbniqueı : 60 lota (aj.) 
Fil de bobine de eouleur grise : 6000000 m. 

fil blanc de bobine: 7000000 m. 
Boiı de constr. et fer lama 
Peinture uoire et en aluminium 
Plomb pour eııtampillage : 500 k. 
Moteur, chn&1is et motopompe 
Materirux de conıtr. 
R~p. pompe pour extinctioa d'incendie a 

voiture et ıimple : B p. 
Grille& petiteı : 56 p. • cerceau : 1 p. 
Calibrea pour fonderie : 50 p. 
Autobuı marque Ford ou Churotet: 3 p. 
Wagonnettcs: 10 p. (aj) 
Senice propret6 "Yille Akhl1ar 

P•"1lique 
Pli each. 25595 09 

Publi<lue 

Pli cach. 

" 

" 
" 
" 

Publlque 
,, 

Gre a gr6 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" Pli eaeb. 

" 
Gr• a 2'r4 
PU oaob. 

964-

2200 -
147475 -

126225 -
147525 -
~35833 15 

1815 53 
4846 -

91 •o 
140 40 
185 -

8000 -
11 JOO -

500 -
8000 -

197 57 Dir. Gen. El~ctr. İıt. 17-5-39 15 -

Com. Ach Co.nm. Milit. Ist. Fındıklı 5.5.39 10 -

" " 
4.5.39 14 -

"7AI\ D L "' ..., . . OV -

4~ - Maaicip. Çankırı 16~-89 15 -

" Akhlur 11-5-39 15 -

68 i3 Com. Ach. lnt. Tophane 15-j-39 15 30 

1887 - Com. Ach. Comm. Ge.. Oood. Ank. 17-5-39 IO -

17 58 
18 -
69 60 
39 -

Com. Aob. !eon. Monop. Kabatube 
Com. Perm. Munioip. lıt. 

" " 
" . " 

647 2~ Adm Gen. Ch. de Fer Etat Aok. 

1919 63 

72 30 

165 -
8623 75 

7561 2S 
8626 25 

13041 66 

Bur. Exp. Haydarpaşa Cal11es 
bmir et maıa1lnı Eıkişehlr 

Dir. Prlnclp. Monop. Aak. 
l're lxpl. Cla. Fer Itat Haydarpaıa 

Com. Perın. Municip. İıt. 

Municip. Ereğli 
Adm. Gen. Cb. de Fer Etat Aak. 

Caiısu H"ydarpaıa 

" " ,, 
" 

" " 

8-1-89 16 -
2-:S-39 ı 4 30 
2-s-a9 14 ao 
2-5..ag 14 30 

15-5-39 15 -

17-5-39 15 -
1 ~-6"'9 11 -

·~ 15-

8-5-39 16 -
13-6-39 15 -

13-6-39 15 -
13-6-39 15 -
13-6-39 15 -

113 66 Com. Ach icon. Monop. Kabatacho 8-5-39 15 30 
363 41> Com. Ach. Comm, Ganclr. Gedikpaşa 15-5·39 15 -

la 11 
21 06 
27 75 

Com. Perm. Munleip. İıt. 

" " ,, " 
Com. Aeh. Comm. Mllit. Iıt. F1adıkh 

., ,, 
,, • 

2-5-39 
2-5 39 
2-5-39 
4-5-39 
5-5-39 
8-3-39 

14 30 
14 30 
14 30 
14 ao 
14 -
ıo ao 

Com. Ach. Int. Ank. 2-5-39 10 -
600 - Com. Adı. Dir. Gen. Fab.Milit. A•lr. 16-6-,,9 15 -
832 50 l\laaıicip. Trabzon 6-5..39 10 -

37 50 Com. Ach. Eco.ı:a. Moaop. Kabataclae 2ı.5 .39 15 -
- - Muııicip. Akhiaar 15·ti·39 I~ -

• 
Müteahhitlerin Takvinı• 

Pazartesi 1.3.989 

~ol 
Akşehir kasabasının imar planı bnıimi (Akşehir Belod.) :4 
Kır bekçileri için elbise (B~yburt Kaymakamlıfı) No ıO'I 
Sığır di (Kırklareli Tümeoi) No l~ ıoz!l 
Florya teşcir ıahaaında ıu tesisatı (Iıt. Orman Müd.) No , vJ 
Trab:ıon-Zefanoı yolunda büz inş. ve ,oae tamiri (Tr•b'

0 

No 1028 
Elektrik uyıcısı (Mustafa Kemalpaşa Beled.) No 1030 ıo.?' 
Telsiz binası ve memur evleri tamiri (Ank. PTT. Miid.) No 
Toz şeker (Ankara Lvz.) No 1030 
Bilet ve proıram badırılması (Ank. Vil.) No 1030 
Kazino biuası ikmali inf. (Sivas Beled.) No 1031 
• Ahşap hane enkau (Ank. Beled.) No 1037 
fınn odunu (Selimiyc Aık. SAK.) No I039 
Çayır otu biçtirilmeıl (lzmir Veteriner Müd.) No 1041 .J 

• e 

Memento des Fournisseur 5 

Lundi 1 .5.939 

Plaa rutauration ville Akşehir (Muni~lp. Ak4ebir) No Uı2~ 
Habib pr. gardeı·champetre (Kaymakamat Baylturt) No 1 
Viande de b~ufl (Div. Kırklareli) No 1026 • 
Inıtall. eau il Florya (0ir1' Foretı bt.) No 1028 (f' 
Conatr. buse et repar. chau116e cur route Trabzon -Zefao0

' ~ 
Trabzon) No 1028 -8 

Compteur-electrique (Municip. Mustafakemalpafa) No t030 l 
Repar. bati11e T. S. F. et maiıonı fonctioanaire1 (Dir. p'.11'· 

No 1030 
Sueıe (lnt. Ank.) No I030 
lmpre11ion bilietı et programmeı (Vil. Aak.) No I030 
Achevemeot coDStr. bitilse Casino (Muoicip. Sivaı) No ı03I 
• Decombrea bitilıe ea boia (Municio. Ank.l Na I0~7 
-

00
·• t''' ıuur \\..OID. Acil. lVlıl. Selinıiye) No 1039 

Faucbaa-e prairie (Dir. Veterinaire lımir) No 1041 

b) MUZAYEDELE~ 
İstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 

Mezat 
Kaime nu- Eşyanın 

marasl Marka No 

e 
~ 

Miktarı D~eri Eşya ciıı•İ ~tı 
Kilo Gram L. Kr. •• ~ 

4364 
4381 
6126 
6125 
6124 
61~3 
6122 
6120 
6119 
6115 
C)l 16 
6504 
6443 
6444 
64~ 

6428 
6B67 
5a86 
5566 
6~3 

64t;l 
6482 
5385 

HPC 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" bili 

111 
125 

4035 
,, 
" 
" ,, 
" 
" 
n 

4035 
bili 

NF 5646 

GVW 
,, 
n 

SN 
bili 
biii 

1858, 2 
18~~ J 
1858 1 

215 229 
bili 
bili 

W ~~ a 
9 - 2v0 - Kaaauız pamuk JJJ' bıı 

100 200 90 18 " " ~ ~ı 
2 108 - ~ümüş yaldızlı ipek 1'01, &~ 
2 500 117 50 ipekli pamuklu kord• tııı 
3 117-
5 420- " 
4 238- " 

35 500 2976 - İpek kordela" 
6 504 - Pamuk ipek kordel• .~ 
6 300 374 -40 İpek mendil ve boyurı ·~ 
3 800 433 öO ipek kadın fi.tanı 8 ,de 
3 200 aao 40 ipek menıucat 

939 500 178 51 Petrol 
2086 135 50 Motorin 

62 500 528 75 Ecnebi yön 1ancak 
4 10 368 72 Sun'i ipek men111cat 

69 99 - Maytaplı kibrit 
8ö 501) 116 50 Etabı aari7e 
~ 500 98 50 Maytapla kibrit 

744 GS 166 96 Pap 
4 500 56 21 Yünlü ipekli menıue•t 
4 - 48 - Yün menıucat 
3 220 20.3 20 ipek örme ma1a örtüıii ; tıı 

24 40U 1 :il6 ı 20 !:iaf ı ipek karyola artil ıt ,f ~e 
3 300 IJ5 60 Lütr ve 1&mur poıtu bOf aıı 

. mıt va terbiye ,ar- ~ •• 
6IOI 10 900 914 80 ipek mensucat •tieı 
5822 HW 46 104 • - 4140 - ipekli yeolü menıucat ,t ler 
5516 5 4a0 342 7ü Ga7ri m..ırkur Uf&n yal1 · Q 

733 SNE 8849 10 - 146 - Gayri me .. kur uçan 1•11-' tde 
6665 6j52 SU7 28 Vapur dircti 

Yukarıda yaıılı •fyalar 1~49 sayılı kanun mucibince l 1 ,5• 1 
gününde saat 13 de 24tJO anyılı kanun hitkümleıi daireaigde Si'~ ( 
cide Rcşadiy~ caddesin~eki ?ümrQk Satış MüdiirlOtü salonurıd• ~ 
çık arttırma ıle .satılır. lıteklılerdea Malıye unvan tezkereıi il• fi 
caret Oduı vHıka ı veya ikamet teı:keresile malın deteri rıi•b' 
de yü:ııde yedibuçuk pey akçası makbuau aranır şarlnamel•t 
gün dairede ııörulebilir pey akçalarının aaat 12 ye kadar "t'~~ 
y_atırılmas.ı ve bu ıaatten sonra katiyen pey kabul edilmiyec•JI .,., 
tın para ıle mal almak iıteyenlerden bu belgeler aranmaı h•f ,. -
müteferrik ufak ef ya &atıfları nrdır bunların liıteıl 1atıt ,,ıo' .. 
kapı11nda a11hdır. •),9 


