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GAZETESi 

Umum Tü ;carlar n ve .,, üteahhi t r n mesleki Organıdır 

xE ONO 
H 

ara 
'u • Ta,ova TUtUnlerl 1 

re Taşova mıntakasında tütün sa· 
htları deam ediyor. Şimdiye kadar 
Erbaada dört binden fazla çiftçi, 

er tütününü derambar etmiştir. Kırk 
ail bin küsur denkte bir milyon iki 

q 

YÜa bin kiloya yakın tütün satıl· 
nııştır, Kalitenin düzgün ve alı· 
cıların kuvvetli olmasına rağmen, 
piyaıada hararet yoktur. Fiyatlar 
engin tütünler de düşük, orta til· 
tünler de iyidir. 

YGlıe.aek tütünler de tam kıy· 
lll~tini henüz bulmamışhr. Umu· 
tnıyet bakımından, aermaye ile iş 
Y•Panlar para kazanmamakla be· 
raber, küçük müstahsiller, y•ni 
köylüler fiyatlardan memnundur. 

Nikıar ve Tokat tütün piya· 
1811

• Erbaadaki fiyatları takip et· 
ıııektedi r. 

Son senelerde tütün satışların· 
da iÖrüle11 iıtikrarı.ızlığı, işten 
anlıyan bazıları Alman piyasala· 
rın~n daima değiten iktisat kaide· 
lenne atfeylemektedir. 

Diğer t~raftan bu sene zürra, 
Tafo\ra mıntakaıındıı, geçen yıl
~akinden çok fa:ıla tütün ekmiş
tır, liavalann mutedil ve yat· 
~url\l geçmesi, bu ekiti kolay· 
llfhrıı:ııştır. ----
Almanya deri Ahyor 
Ma:ı.ı ile yarım işlenmit meşin 

Ye aahtiyan derilerine Almanyadan 
c~ fada talep gelmittir. Şehrimize gel· 

ıııit bulunan üç Alman fırmasıoın 
ırıilmeuilleri piyasamızda dericiler 
ile temasa baflamışlardır. İstenilen 
ırıiktar fazla ve teklif edilen fiya· 

ı. 

tlar da hesaplı görüldüğü takdir· 
de bu •ene Almanyaya mühim 
miktarda meşin ve sahtiyan deri· 
lerinin ihraç edilecefri ümit edil
ıııektedir. 

Ankara Borsası 
30 6-939 

ÇEKLER 

Lond.ra 5.93 

Nevyork 126.675 
Parla :J.3j5 
Mltlho 6.6625 
Oene·ne 28 5325 
Amıt rdam 67.2425 
Bertin 30.825 
BrGluel 21 5225 
Atina 1.0825 

ERLE 
Sof ya 1.56 

Prag 4.3275 

Madrit 14.035 

Varıova ~.8725 

Budapeşte 24.8425 

Bük~ 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.535 
Moıkova 23.9025 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ergani 19.20 

SıYC.J • Erzurum 2 19.86 

---·-----
Kllring hesapları baki

yeleri ve kredili lthal8· 

ta llt taahUtler 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasından a.lınan hesap hülasa· 
larına göre 24.6.939 tarihindeki 
kliring beaapları bakiyeleri. 

CETVEL 1 

Tilrklye Cümhurlyet Merkez Ban· 
kumdaki ldiring he1aplan borçlu 

bakiyeleri 

Memleket 

Belcika 
Çekoslo\•akya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
ispanya 
ineç 
iıviçre 
italya 
Leh latan 

Miktar T. L 
6.J5,900 

3,038,000 
793,400 

3.577,200 
694,500 

11,612,500 
276,600 

2,930,500 
820,000 

2,279,200 
144,200 

Mmakkat teminatı bin yüz yirmi bPŞ liradır. 
istek liln f'ksiltmire girebilmek için ih'.ıle giirıünden en az 

eekiz gün evH·I VilayetP. miirac1atle ehliy t vesika ı olm~ları 
lazımdır. 

Tnlibler b<.ı İ§P aid ~nrtra 1e VPvairevı her giin Vilayet Dai
mi Eucumen kal 0 minde ve ı~afıa ~üdtlrlüğünde görebıhrler. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Ülll'Ü oıadde~inde 
yazılı Vt.:ııkal rlu bırl ~ te tcnıirıat ve teklif ın ktublarını :~2 nci 
maddf' \( ~hılt ih h· Sil ti d<.>n hır ~oat f'Wl'lınt k d .. r Vi ~h et 
Daııd Encüm_nı H ısı ğırıe ve mderioia rn po~tııda 'oku bu· 
lacak gecıkınele,ın muteber saplmıyacağı ilau olunur. 

MıJli Müdafııa Vekuletı S lınıılma Komi yonundarı : 

İzmir uçu~ p:l)ti y rıiden kr.palı z rfh eksi toıcyc koı.11:ıl· 
muştur. Keşıi bedeli 13H.ı9Cı lira 36 kurnş olup ilk teminat 
ınıktarı 7805 !ıradır. Kapalı zarfıa eksiltmesı 19.7.939 çar· 
şamba günü aaı 11 d~ V~kalet Sıttmnlma Komisyonda yapı
lacııktır. Plan, pr<'j ve şartoııme~i 660 kuru§ mukabilinde her 
guıı Komi } ondan olırıabiliı. 

İstanbul Nafıa Mlidürlüğündcn : 

20.7.939 perşembe günü snat 15 de İstanbulda Nafıa 
müdürlüğü eksiltme komisyonn odasında 41142,35 lira ke
şif bedeli İstanbul teknik okulu kalorifer tesisata ve kazan 
dainesile kömürlük inşaııtı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele eksilfme bayındırlık işleri genel hususi ve 
fenni şartnameleri proje keşif huiasasile buna milteferri 
diğer evrak 206 kuruş mukabilinde dairesinde verile
cektir. 

Muvakkat teminat 3( 86 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az 25 bin liralık bu 

işe benzer iı yaptığına dair idarelerinden almıt olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden eksiltme tarihin-

den 8 giln evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
odas: vesıkn~armı havi kapalı zarflarını 20.7.939 perşembe 
günü saat 14 e kadar lsianbul Nafıa müdürlüğüne verme
leri. 

Birecik Belediyesiad~n : 

Birecikte yapılacak su tedisab projesinin 24.6.39 tari
hindeıı itıbn. en bir ay müddetle ve pazarlık suretiyle eksilt
meye konulmuştur. İsteklilerin belediyeye müracaatları. 

Eskişehir Vilayetinden : Maeariıtan 

Norveç 
Romanya 
s. s. c. i. 

1,472,400 
650,400 

98,700 Eskişehir · Sivrihisar yolunun 3+080-13+000 nci ki-
l, 134,900 ı Iometreleri arasında 22262,75 lira keşif bedelli şose esaslı 

467,7001 taı:ıi. i 1 7.939 tarihinden 24.7.939 tarihine müsadif pazartesi 
173,700 günü saat 15,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye ko-

Yugoılavya 

YunaniBtan 

CETVEL 2 nulmuştur. Eksiltme vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Muhtelif memleketlerin Merkez Muvakkat teminat 1669,71 liradır. 
Bankalannda tutalan kliring he. Bu işe ait evrak grafik tafsilat ve hülasn keşifleri sil-

saplanndaki alacaklarımız ı1 silei fiat bordrosu, hususi fenni şartname eksiltme şartna-
Memleket Miktar T. L. mesi ve mukavele projesinden foaret olup her zaman Nafıa 
Almanya A ve B beıabı 809,800 müd~rlüğünde görülebilir. 
Yunanistan C hesabı 350 isteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vila-
ltalya B heıabı 149,900 yete mfitacaatla alacakları ehliyetname senesi içinde ticaret 

1 
Letonya 6,200 odası vesikasını teklif mektublarma eklemeleri şarttır. Mek· 
Estonya 40,400 tublar ihale saatinden en az bir saat evveline kadar daimi 

1 

AL R 
encümen riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edilecektir 
Posta ile gönderilecek mektuplar iadeli taahbüdlli ve mü
hür mumu ile mühürlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita • • • Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+400-13+293 
ncü kilometreleri arasında 11708,27 lira keşif bedelli yeni 
şose inşası 1. 7 .39 tarihinden 24. 1 939 tarihine müsndif pa
zartesi günü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daimi encümeninde yapıla· 
cakbr. 

Erzurum Valıliğindtn : 

E:rznrumda yeniden yapılacak o!an beş sınıflı Cumhurıyet 
ilkokul binasının on be~ bin lira keşif bedelli inşaat kısmı va
hidi kıyasi fiat üzerinden kapaJı 7..arf usulile eksiltmiye konul· 
muıtur. 

İhalesi l 2.7 939 çarşamba günü saat 15 te Hükumet Ko
rıeğırıdaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

Muvakkat temiiıat 878, 12 liradır. 
Bu işe aid evrak grafik tafsilat ve hülnsa keşifleri sil

silei fiat bordrosu hususi fenni şartname eksiltme ıartna· 

mesi ve mukavele projesınde ibaret olup her zaman Nafra 
müdürlüğünde görillebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en aı 8 gün evvel viliyete 
müracaatla alacakları ehliyetname senesi içinde ticaret o· 
dası vesikasmı teklif mektublarına eklemeleri şarttır. 

Mektublar ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
Daimi Encümen Riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edi
lecektir. Posta ile gönderilecek mektublar iadeli taahhüdJfi 
ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
• 8 • 

Telsiz istasyonu binası inş: Bak lst. P. T. T. Mlidilrlil· 
ğü ilanlarına. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Haydarpa~a Nümune hastan,.sine liıım olan 8 kulem Rön 1 -

gen fılim ve mlllzemesi açık eksiltmeye konulmu~tur. 
Eksilımr 17.7.939 pazarte i günü saat 15 de CBğaloğluo

da Sıhhat ve İçtimai Mua"enet Müdürlüğü bieasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

Muhammrn fıyat 465 l liradır. 
Muvakkat garanti : 349 liradır. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
İsteklıler Cdrİ seneye ait Ticaret odası vcsikasile 2490 sa-

yılı kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün \'e saatte 
komisyona gelmeleri. 

-rrr re 

~ektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Afyonkarabisar Belediyesinden : 

Utku anıdı bahçesinde yapılacak elektrik tenviratına 
ait malzeme 2612 lira muhammen bedel üzerinden 15 gün 
müddetle münakasaya konmuıtur. 

İğreti teminat 195 lira 90 kuruştur. ihalesi 11.7.39 1alı 
günü saat 14 te Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartla
rını vesair hususatını öğrenmek istiyenler hergün Belediye· 
ye müracaatle öğrenebilirler. isteklilerin belli gün ve saatte 
Belediyeye müracaatleri ilan olunur. 

Düzce Belediyt; Riyasetinden : 

Nafıa VekAletinden musaddak projesi mucibince ka~aba
mızıı 9 kılometre mesafede kuin Şakoç ~elJilesinde yapılacak 
olan Hidro-eleklrik santral tesLatmıı aid techizat ve bunların 
IııOIJt:ıjı ı~leıi 25 haziran 939 torihindtn 8 ağustos tarihine ka
ciar 4.:> gün müddetle ve a~oğıda gösterildiğı gibi ayrı ayrı ka· 
palı zafla münakasaya konmuştur. 

7150 lirahk keşifli türbin ve cebr'i boru ve teferrfiatı. 
10427 lira bedeli ke~ifli altenatör, tablo, santrsl muhavvi· 

lesi, şehir mu ha\ vılt:si, şehir yeraltı kabloıu ve teferrüatı. 
27554,64 lira bedeli keiifli yüksek tevcttürlü havai hatla 

alçak tevettürlü şehır şebt-kesi. 
Talıbler bu işlerin cümlesi için teklif verebilecekleri gibi 

ayrı ayrı da teklif verebilırler. • 
Eksihme şartnamesi, proje, keşifoame ve fenni şartname 

ve t vrakı n iıteferriası be~ lira . mukabilinde Düzce Belediye· 
sinden ve lstanbulda Galatada Assikürasyonu Generali hanında 
Elektrik Mühendisı Hac:nn Hlilt'l lşıkpınardan alınabilir. 

Tahblerin kauuni vesaiki haiz olarak ihıle günü olan 8 a.· 
ğuetos 939 tarihli pereembe günü saat 16 da Belediye Encü
meninde hazır bulunmaları ilAn olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İshnbul Sıhhi Müesaeseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli T1h Talehe yurdu talebeleri için 1100 adet yfin ve 
3.000 adet fıldekos fanila ıle 3 000 fildekoö don kapalı zarfla 
eksılt'lleye konulrnu§tur. 

Ekıiiltme 17.7.939 pazartesi günü saaı 15 de Cağaluğlun· 
d11 Sıhhat ve lçliu1ai Muavenet Müdürlüğü binaeıodı kurulu 
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Bu gün ilan o unan münakasa v müzaye eler Listesi 
Cinıi Şekli r·uiım bed. Teminat f. mracnat yeJ'i Gan Saat 

- ---·----' 
A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Çorum memlekt ha"t· intaniye pavyonu 
ikmali irış. 

Telsiz istaayonu binası inş. (şart 330 kr.) 
Eıkişehir-Sıvrihisar yo.unun arasında .şo

ıe tamiri 
Sarıköy- Mıhalıççık yolunun arasında şo

ıe tamiri 
Torbalının Şehitler köyünde yap. ilave in.ş. 
Karşıyaka döşeme yap. 250 m. 

,, ikı tarafta kordon çekilmesi 
,, kanaliza&yon yap.: 75 m. 

Kapalı z. 13672 85 

" 
65946 93 

,, 22262 75 

,, 11708 27 

Aç. elu. 775 03 
,, 923 17 

" 
1844 32 

" 
473 55 

I025 46 

4548 -
1669 71 

878 12 

70 -
139 -
36 -

Çorun Vilayeti 

lıt. P. T. T. Müd. 
Eskifehir Viliyeti 

~ ,, 

Torbalı Kaymakamlığı 

İzmir Bolediy .. i 

" " . " 

J3.i-39 14 -

19·7-39 15 -
24-7-39 15 30 

24-7-39 15 -

20-7-39 15 -
l0·7-39 16 -
10-7-39 16 -
10-7-39 16 -

lllçlar, Klin'k ve lspençfy_art alAt, Hastane L vz. 

Röntgen fılmi ve malzemesi: 8 kalem Aç. ekı. 4651 

Mensucat, Elblsb, Kundura, Çama,ır v.s. 
·-mz - 6 

Yün fanela: 1 IOQ ad.-fildikos fanela: 3000 Kapalı z. 
ad:-fildikos don: 3000. 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Muhtelif cinı klişe. 9 kalem 

Kereste, Tahta ve saire 

Sandıklık çıra11.z çam kereste: 61 m 3 

Aç. ekı. 2755 -

Aç eks. 

Mobilya büro ve e,yası, Mufamba -Hah v.s. 

Çekmeceli ve dolaplı resim maun: 100 Kapalı z. 6300 -
:.d.-tabure: 100 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Sömikok kömürü: 510-519 t. 
Motorin: 6,5 t.-ben:ı.in: 7,5 t. 
Kok: 70 t. 
Mangal kömürü 3, '; t.-meşe odunu: 200 

çeki-gürgen odunu: 50 çeki 

Kapalı z. 
Aç eks. 

" 
" 

Kok ve kriple kömilril (tart 523 kr.) (temd.) Kapalı z, 

MUteferrlk 

Melanjör: 1 ad. Aç. ekı. 
Platform: 12 ad.-altt n ıürme araba: 3 ad. 
Su kapsülü: 100000 ad. 
Granit parke taşı: 70000 ad. 
Demir sundurmalarının boyaomuı 
Taı ihzan 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Çubuk nıakarna: 80,4 t. 
Sabun • 40320 k. 
Ekmek: 64 t. 
Ot : IRO t. 
Ekmek: 40 t. 
Koyun eti : 6 t. - aıQ'ar eti : 1 t. 
ZeylinyaQ'ı : 1 t. - ubun : 1 ,2 t. 
Pirinç ; 4 t. • k. fasulya: 3 t. - t. teker : 

4 t. - patatea : 3,5 t. • fehriye : 300 k. 
• ua : 2 t. - makarna : 1 t. 

Beyaz peynir : 1 ,5 t. - katar : 1 t 

(B MUzayedeler 

Muhtelif zahire ve müstamel çadır bezi 
Çam kereate 

• odunu: 490 m 3 
Buhar makinesi ve buhar kazanı 
Trabzon vapuru 

" 
Paz. 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 

" 

Kapalı z. 

" Aç. ekı. 

" 
" ,, 
,, 
n 

,, 

Aç. art. 

Aç. art. 

t. 24 -

t. 18 50 

3t20 66 
730 -
150 -

8575 -
550 -

8982 -

lı874 -
12494 20 
4915 20 
5400 -

k o 09 50 

16'26 80 
2401 -

l 1000 -

349 - İst. Sıhhi Müesseseler SAK. 

403 12 İst. Sıhhi Müesseseler SAK. 

206 63 D. D. Y. Haydarpaşa 

:95 -

472 50 

g34 20 
157 12 
97 12 
59 25 

1436 25 

256 54 
54 75 
11 25 

644 -
42 -

1155 55 
937 44 
368 64 
3 5 -
285 -
228 75 
70 05 

28.! 15 

93 75 

122 -
180 08 

825-

İzmir İnhisarlar Tütüa Fabrik .. ıı 

Güzel Sanatlar Akademisi SAK. 

fzmir Lise ve Orta Okulları SAK. 
İıt. Ziraat Mektebi SAK. 

,, ,, 
" ,, 

ıt. Sıhhi MQesaeseler SAK. 

İnhiaarlar U. Müd. 

., " 
İst. Belediyesi 
lı:mir 

" " ,, 
Yozgat Vilayeti 

fzmir Lvıt. SAK. 
,. 

" 
,, 

Tekirdağ C. Mfiddeium 
İoanlı İnekhane ve Aygır depoıu Mild. 
İat. Ziraat Mektebi Müd 

,, ,, ,, ,, 
" " ,, ,, 
,, 

"' n ,, 

,, . " n 

D. D. Y 8 ci İtletme iamir 
Seyhan Orman Batmühendiı. 

. ,, ,, 
lçel Defterdarlığı 

Kocaeli Defterdarlığı 

== === ==-= 

17-7-39 15 -

17-7-.. 9 15 -

18-7-39 IO 30 

15-7-39 15 

19-7-39 - -

18-i-30 15 -
17-7-39 10 -
17-7-39 10 -
17-7-39 IO -

17-7~ 15 -

18-7-39 14 -
18-7-39 15 -
5-7-39 14 -

17-7-39 17 -
10-7-39 16 -
11.7.39 14 -

18-7-39 16 -
17-7-39 16 30 
10-7 39 10 -
17-7-39 15 -
17-7-39 10 -
17-7-39 10 -
17-7-39 ıu -
17-7 39 ıo -

17-7-39 10 -

14-7-39 15 -
12-7-39 12 -
12 7.39 12 -
3-7-39 10 -

B.7.39 10 -

koruisyonda yapılacaktır. j Kereste, tahta ve saire 
Muhammf"u fıyut yün faui i l 75. fildekos fanila 60 fılde-

koı don 55 kuruştur. 
Muvakkat gııranti 40~ Jirn 12 kuruş•ur. 
l:ıtekli.er şart:ıam ·yi hergüıı Fuatpaşa türbesi karşısında 

leyli 1'ıb taltıhM ~urdu mı rktzrnd~n alauilirler. 

J .. tPklıl r 1939 vılı Tıcaret oda ı V"~ikasile 2490 sayılı ka
nunrla yazılı v ıblar v bu iş~ yet r ınu,akkat garnntı Uı..ık· 

buı veya banka mektabu ile birlıkte t klifı bavi zartlarım ıhale 
aaatındon bir saat evvel makbuz mukabili o ni:-ı;ona vermeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı. 

Gümrük 'e inhisarlar VekAletinden : 

Vekılliğimiz kütü{Jlıanesirı !c mevcut 300 adet kitap pazar
lık suıetJyle cıltl< ttirilecekıir. 

Mukavva ur.erine bez] i Vt ı:;1rtı meşin olarak ci tlenecek 
lH"h ,r kıtap içın bir lira cı!t bedeli tahmın edılmiş olup nu· 

, vakkat teminatJ 22 l ra 50 kuruşt.ır. 
Bu işi rnpm k istrğ; ri-- bulunanların 4.7.939 talı günü 

saat 15 de \ c dlet l vazını mudürlü~ünde toplanacak olan alım 
sallm kom is} onu n gelmeleri lnzımdır. 

••• 
9 ka!Pm rrıuhtelıf cins khae alınacaktır. Bak, D. D. Y. 

illnlarıua. 
1 

Nafıa VekAletinden : 

17.7.339 pazart 0 si günü saat 16 da Ankarada Nafıa Ve· 
kal ti binası içmde Malzeme Müdürh.iğü odasıuda toplanan 
MuJzeme Eksııtme KoOJisyoouuda 5300 hra n ulıamın n bedeli 
1,5 X 0,3U X 0,05 eL'udıuda 4700 aded çını! çam kalasıoıo 
iJurnced( rngondd t sliın ş..ıuıle ve kapalı z d usulile cksilt
m ı yapılac ktır. 

Eksıita.e ş rtn ı.n ~ı 'e • ferrüatı bedelıız olım1t. Malzeme 
Mudüı .üğunden alınabılir. 

MuvHkkal t n inat 397 lira 50 kuruştur. 
Lttkhıerm tt.klıf ınektublarını, muvakkat tenııoat ve §&rt· 

namesinde } azılı vesaıkle birlikte ayni gtio sarıt J 6 y..s kadar 
nu zkur Komısyonu makbuı uıuk bılinde vermelecı Juzımdır. ! 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Ankara Lcnım Auıırlıği Satıoahca Komııyoouadao : 

Bır :.ıy içinde pau.rhkl .. alıııaca2ı ilin edilea 3020 ton, eıya 
erzak, malzeme naklınin ilk pazarlık ıilnü olan 19.6.939 pnil ta• 
lip çıkmadıj'ıad&n lekrar pazarlıkla alıo.acaklır. Son pazarhk ırüaü 
8 temmuz 939 cumartesi giioü uat IO dadır. 

Tahmin bedeli 5057 lira olup ilk teminata 380 liradır. 

• • • 200 - 400 ton mevaddı harbiye pazarlıkla naklettirilecektir 
Taliplerin 3 temmuz 939 pazartui ıüoii ıaat 10 da Ankan 

Levazım Amirliti Sataaalma Komiıyoaaaa ıelmeleri. 

İstanbul ele iyesinden: 
lO .( 00 o del su kapsülii pazarlıkla yaptırıl caktır. i&ale 

5.7.939 çuşanıba günü aaat 14 de Daimi Eacüm nde yapıla• 
caktır. Tııhmin bedeli 150 lira ve ilk teminat mikdarı 11 lira 
25 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat IY.üdürlüjü kale· 
minde görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplaıı ile ihale günü muayyen aaatte Dair.ni Endimrnde bu· 
lunmalerı. 

Mahru~..!!_ Benzin, l\llakina yağları v. s. _,_ __ __ 
Gümrük ve İı.ıbisarlar Vekaletınden: 

Komut ohk hizmet otomobili için 1500 kilo benzin ahaae 
br. Muhammen bedeli 397 lira 50 kurut olup cçık elcıiltmc ıo 
üylc ihaleye konu muştur. 

!hale 14 tewmuz 939 cuma günü ıeat 15 te yapııacaktır. 
ilk teminat ~o liradır. Ve gümrük ve İobisarlar Vekaleti 

baı be müdürlüğü v z ıe&ige makbuz mukabili yatırılmaıı ve 
aastten evvel Komlıyoaa müracnat edilmeıi. 

Ankara Valiliğinden : 

N ha silinchr e kamyoohrında kullanılmak ÜZ"re vt· 
hauınıcn bedeli 1900 lıra olan Astral ve mobıloıl yağı a 
m ... sı l7.7.939 p<ız rt i güaü saat 15 de viliyet daimi encü 
n'ode ıha! ~i y pılm k üzere,: açık eksiltmf'ye konulmu~tur. 

Muvakk.ıt ı mıwtı 142 lıra 50 kuru~tur. 
lstcklıler t n inat m tubu vr.ya makbuzu, ticaret od 

' veııikasiyl~ bir'ıkte sötü gecen güo ve saatte daimi encüme 
gelmeleri. 

Buna ait şartnameyi her gtio nafıa 
bilirlt • 

• * • Naf n kam}onlurı için alm ıcak olan bedeli muba 
meneı:ıi 6350 lırudaıı ibaret bulunan 2000 teneke benzın ıJJ 
bayaa ı 17.7.939 p zartesi gunu saat on beşte vi,ayet bıuası 
daimi eııcümeud · ihale i yapıfmak üzert- kapalı zarf usul 
ekıiltmeye konu mu~tur. 

Muvakkat reminatı 476 lira 25 kuruıtur. lstC'kliler te 
mektup) rı u uvakkat t mimı ırektup v ya makbuzu, tie 
oJası ve ikasıyle birlikte sözü geçen gür de saat 14 de ka 
endımerı reislığıo~ vermeleı ı. 

Bu ışe nıt onı tuameyi h~r gün nafıa daireıinde gör• 
lirler. 

* • • Nafıa dairesi sılindirleri için alınacak 70 ton b 
' et 5o ton Zonguldak körni.ırd i7.7.939 pazartesi günü ıaal 
de vılayet bıoa mda damıt encümendr. ıhalesi yapılmak: ü 
açık cksiltmeyr ko ıulmu§tur. 

Muh mmen bedeli 2670 liradır. Muvakkat teminatını 
lira 25 kuru~tur. 

Istekiiıerin teminat mektubu veya makbuzu, ticaret od 
vesikasıyle bırlik:te söıü geçen gün ve saatte encümene aı 
racaatlar. 

Bu iş ... ait §&rtname her gün nafıa dairesinde görüleb · 

Ziraat V ekAletiaden : 

Zıraat Vekili ti ~akam otomohili için açık eksiltme 
5950 Jit e benzin ahoacaktır. 

B zı in bi.. litre bl ıın muhammen bedeli 17,70 
59.;0 lılıe b-.Jnzi ia muhamm n bedeli 1053 lira 15 
ruuvak\..at tcuıın t 78 lira 99 kuruetur. 

1tı e 21 7.939 turıhıne musadif cuma günh ~ut 15 te 
kal t bınJ ınJıı rniıteşekkıl Ko :nisy on huzurile yapılacaktır. 

T..ılıtııoci.1 bu soatte Kou isyorıda bulumaları. 
Ş 1 lnaı.ı1ı.:; Levazım Müdürlüğünden paraaıı verilir. 

Ank ra Hukuk Faktiltesiuden: 

H ıkuk f kiiltes ıç n yuz ton kok kömürü ıle yirmi 
bin ılo o hın 11' c· kur. l\ömüriın tabmim hyatı yirmi 
lira ve uvakk:ıt lt: minatı J 95 liradır. Odnnun tahmini fi 
dohaıı ı ra ı;e ı .uv k.k t teı ioatı 42 Jira 50 kuruıtur. İste 
)erin fR mnıu yi ı..örn ek üzeıc h r gün ve eksıltmeye gir 
üzer~ 8.7.939 cu nartesi gunu saat 10,30 da 1' .. ak.ülteye m· 
caatlan. 

Müteferrik 
Ank ra Hukuk Fakillteaiadem: 

Ankara Hukuk fakültesi leyli talebeıi çam fırlarının yıkan 
ekıilt eye ~onulmuıtur. Tahmini tutarı 99H lira muvakkat temı 
1 O liradır. lıteklilerin ,artnameyi görmek üzere ber gün ve e 
meye girmek üzere 8.7.939 cumartesi gilail aaat 10,30 Fakülteye 
racaatlan. 

Kocaeh Vılayetinden : 

Vililyrte aid t·kskavatör makınesir in büyük dizel mor· 
ile k.üçiik b~nzin ınotörü açık eL.-.siltcı.e surntile tawir tttirilec 
lir. İhale temmuzun on yed1n1 i paıartesı günü saat on iki 

eı 
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bı 
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YiJayet mak mında }nplacaktır. Tamiratın n:ulı ı men bedeli 
1100 liradır l fı k'il rin 0 iı zikn• 'i' sJatte kadar s ksen 
iki buçuk lir· lık mu~a knt t rrİı atla Vı thf't m kamum, ş ıt
namesini göım"k is•iyenlerin de Vilayet Nafıs. M ıdı rliığüue 
ınlirac atlni. 

Nafıa Vekaletinden : 

• • 15.8.939 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekale_ti binası 
ıçindc Mıtlzeme Müdürlüğü odaaıoda toplanan Malnmc E~sıltmc Ko

,. mi yonunda 5450 lira muhammen bedelli 1 adet torna, bır adet ko-
lonlo makap bir adet daire de1tere ye ik.i adet pl~nya tezgahlar~nın 
Çumra istasyonunda vagond tenlim şartıle montaj masrafı. Veka_1e
te ve montajı müteahhide ait olmak üzere kapalı zarf usuhle ekıılt-

esi yapılacaktır. Eksiltme tartnameai ve teferrüatı bedelsiz olarak 
alzeme MüdürlüğGnden alınabilir. 

Muvakkat teminat 408 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplıınnı muvakkat teminat ve şartname

inde yazıla vesaik ·ıe birlikte ayni gün saat 10 a kndar mezkür 
omiayona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

~------

Münakasa Gazetesi 

buronun 405 ton kuru otuna talip çıkmadığmdan 6-7-939 pertembe 
günü anat J 1 de Lüleburgazda Tüm Saboalma Komi.yonunda pa· 
zarlıkla ihale i yapılacağı. . 

• • • Tümen birliklerinin 45 ton sade yağı kapalı zarfla ekıiltmes1 

yapı!acakbr. Bu yağ kolordu kimyahanesindc muayene yapılmak ve 
tüm ambarına tHlim şartile 11 taksitte alınacaktır. Evsaf ve fartla
rı 't0misyond11dır. Muhammen bedeli 43.000 lira ılk teminatı 3375 

l lradır. İhalesi 17.7.939 pazartesi günü saat 1 J dedir. 

1- ... nbul V ... k.ıfldr O rcl..törliiğtinıl n ~ I 
Cmsi Miktarı Muhammen bcd li İlk teminat 

Pıras 60 '''o 4~u uş 
L'lh na 60 ) .., ~) 

1 p:ını:k 4( 00 ,, 4 " 
Kök b.~r€\ iz 1 :>oo ,, 7 

,, 

" H ıV'lç 40 ,, 5 
Trızp b'l l 1500 ,, 6 " ,, 
Sahz kaba~ı 6000 ,, 6 

50 Snt. 

50 " 

fıO 

....,_..;.;.,.:.;;..;.;-...-;;;~----,--.....--;..,.;;-...:;...--......;.;-.--;;;-:-..ı;;;c::;;;.<,..;;;:, __ Taze bamya 500 ,, 15 ,, 

rzak, Zahire, et ve Sebze: Ay~ekadrn fasdye 60 O ,, 11 

" 2,14 Lira 5 Kr 

St!wizotıı 1200 ,, 3 ,, 
Dolıııalık biber 300 ,, 12 ,, 

- -.. .... 
Ankara Okulları Satıııalma Komisyonuudo.n : 

" 

Erzakın adı Miktan MıJhammen Domates 3000 ,, 7 ,, Tutarı T. 
Lira Kr. Enginar 300 acled 5 ,, 

Karnabahar 100 ,, 12 ,, 
F. Kr. 

---- --
291000 Kg. 10.25 29827 50 Patl c:ın 30 00 ,, 3 ,, 

Gur ba hnc:tanesint• 9 ~9 Sf'nr~i içın !uzumu olan yuk rı-uvak!rnt tPmın8tl 2237 lira 7 kuruştur. İhalesi 
10 da yapılacaktır. 6.7.93Y Paat k 1 b k k it · e da cinsi VP mıktan yazılı on beş a P.m se ze a.ç1 e sı mıy 

:ıde yağ 29200 Kg. 98 
Muvnkkat teminatı 2146 lira 2(1 kuruştur. İha1eai 

28616 ko ulınu~tlır. İh1lesi 14.7.939 tıuihine ınus.1dif cuma gı.inü 
6.7.939 saat ~aat ,,m b şt 1 tı:mbul V .ıkıflar Başn.üdürlüğü binasında topln

10.30 da yapılacaktır. 
Kuru soğa'Q 
nee tuz 
Pastırma 
Salça 
Kuru fosu1ya 
Patates 
İblamur 
Çııy 
Nohut 
Barbunya 
Bulgur 
Vanilya 
Kuru sarımsak 
Kara biber 

ara mercimek 
11 de yapılacaktır. 

ırmızı ıoer~imek 

im yon 
aka o 

Ko'J~erve sebze 
(l Kg.) 

Kuru bamya 
Börülce 

36100 Kg. 
10500 " 

530 ., 
~430 " 

135tı0 ,, 
36100 " 

20 " 
250 

" 5400 " 
7300 " 

" 

7 
6.50 

70 
30 
14 
7 

90 
360 

14 
13 
11 3725 

490 
514 
57 
31 

2080 

paket 10 
Kg. 25 

110 
" 

1160 
~ 

98 

" ,, 

" ,, 

" 
4150 Kutu 

350 Kg. 
880 

" 1410 Kutu 

40 
15 

15 
200 
140 

35 
llo 
ıs 

70 Şeftali k omerve 
Soda 
Zene<" fil 

17860 Kg· 8 
200 
140 
150 
250 
110 

Tarçın 
Kahve 
SJlep 

Limon tozu 
Kuru bezel ya 

15 " 
18 ,, 

64 " 
22 " 
40 ,, 

1233 
" 

20 

2527 
682 50 
371 

1029 
1890 
2527 

18 
900 
756 
949 
409 75 
49 

128 50 
62 70 
12 40 

312 

174 
40 

137 20 

t4o2 so 
385 
132 
987 

1428 80 
56 
25 20 
96 
55 
44 

247 

178~3 ::>5 
MııYakkat teminatı 1339 lira li kuru~tur. İhalesi 6. 7.939 ş..ıat 

Arttırma, Eksiltme ve ihale kı.uununun 4o ıncı maddcsı
De göre 

1 - Yukarda adları ya2ı1ı erzıktnn Sade }'•ığıı \erilen fıat 
muhammen iıaltau yüksek olduğundan, ekmek kuru crz11k µnr
tilerine de talip çıkmadığından yeniden açık ektsihmeyle alına
eağı. 

2 - Eksiltme Ankarada Bölge Sar.at Okuluı.du partiler n 
yanlarında } azılı gün ve aatlcrde } apılacakur. 

3 - Şartnan el eri gör Dlf'k istiyenkr Ankara UkuJJar Mu· 
haıebeciliğinde komJ6) on l lllihine DB§vurmal rı. 

Polis Enstitnsn Müdtırlüğünden : 

Poliı enstittisünfin 939 mali yıl ihtiyacı için pazarhkla 
Y•I ıebze ve meyve alınacaktır. İateklilerin 6.7.939 perşem 
be g6nü saat 14 de polis enstitüaü binasında müteşekkil sa
tınalma komisyonuna müracaatları. 

Lüleburgaz Tümen Satındma Komi&yoııundan : 

Tüm Birlilderinin 140 ton bulguru 11 takıitte ve birlikler an
harına teılim fartile kapalı zarfla ekıiltmeıi yapılacaktır Evsaf ve 
tartları komiıyondadır. Muhammen bedeli 16,800 lira ve ilk temina
ta 1260 liradır. İhalesi 18.7.939 ıalı günü saat 11 dir. 

• • • 22.6.939 pertembe gönü ihaleıi mukarrer 540 ve topçu ta-

lmttyaa ıahibi ye yazı itleri Direkt6rG : lımail Girit 

Baaddıtı 7er : Merkes Ba11wevi, Galata 

mn Komisyonda. yapılacaktır. 
Şarlr ame&i h rgim Lt vazım Kaleminde görülebilir. 

Sarıb.amış Aıskeri SatınaJrna Komisyonuudaıı: 

Kııası Cinsi Mikdarı Tahmin bed. İlk temin. 
kilo Lira lira kr. 

Sarık mış S d } ığ 35000 31500 2362 fO 
Kars .., 30000 25500 1912 50 
.'arıkamış Sı~ır eti 1. 5000 6350 1976 25 
Kare 1400< O 2 400 1680 

" Sımka ış Çat odunu 35000 O 31500 2362 50 
Kars ,, 3000000 39000 2925 

Yukarıda yazılı rnevadd n kapah zarfla eksiltr esi 13.7.939 
perşembe ~ünü saı:ıt 11 d~ sadeyağı, saat 9 da sığır eıi, saat 10 
da çam, odıı n Sarıkıımışta MatJtıkn Lvz. Sııtmalnıa Kouıie· 
, onunda }npılrıcaktır. Ş:ırtıırım<>si ve evsafı dokuzuncu Kolor· 
dıınun garnizonunda ve her gün görülehılir. 

Çatı.lca Tümeu S tıııalnıa Komisyoııuadan : 

1ümenin Çatal aki ibtıyaoı içın 70,000 kılo ve Ç rkesl.ö
yündekı ıhtıyacı ıçin 62000 kılo sığır etı k pah zarfla t·k ılt
m ye konulmuştur. Eksıltrne Çatalcuda 1 unıen Karargahında 
komis)o11dv yupılacaktır. lhnl« Çatalca için 13 Temmuz 939 
ç rşanba guniı saat 11 <le, Çt:tkeısl..öy ıçın aynı gün saat 15 te
dir. Çatalca ıçın tahmıa edılcu tutarı 18900 ve ılk teminatı 1418 
Jirn, Çerkesköy içiu talıruın edilen tu taıı 167 40 ve ılk temina· 
tı l256 liradır. lst~klılerin teıdıf mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar komısyorıa vermiş olmaları Her iki ele 
ait şartname ve evsafJaıı her gtiu komı::ıyonda görüle.bilir. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Y eşilköyde yeniden yapılacak telsiz istasyonu binası inşaatı ka· 

pala zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Eksillme 19.7.939 çarşam
ba saat l:i de B. Postahane binası alt katta f ,üfeltişlık oda,ında 
toplanacak Müdürlük Ahın Satım Komisyonunda yApı!acaktır. Keşif 
bedeli t>:>94U lira 9.1 kuruş muvakkat tcwinat 4J4ö lıradır. 

isteklilerin mukavele, eksıltwe, bayındırlık itleri genel hususi 
ve fennı şartnameleri proje keşif hillaıasıle buna müteferri diııer 
evrakı 330 kuruş mukabihnde almak ve muvakkat teminatını yatır. 
mak üzere çalışma günlerıııde mezkur nıildürlük idari kalem leva
zım kısmına eksiltme gün ve saatinden bir saat evvelane kadar en 
az :;O.OUO liralık bu işe benzer i y.ıptığma dair 1dareleıiudeıı almış 
olduğu vesikalara istinaden :lstanbul Vilayetinden ekıi!tme tarihinden 
sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 93~ aeneaıne aid Ticaret Odası 
\ e6ikaaı ve muvakkat teminat makbuz veya baok.u ıenıınull rını ha 
vi kıınunun tarifine göre hazırlanmış mektublarmı sözü geçen Ko
misyon Baıkanlığıua numaralı makbuz nıukabilinde tevdi eylemeleri. 

(4B<IB) 1-4 

Muhammen bedelı 2755 1 ra ol 11 ıd r miz matbaasının bir se· 
nelik ihtiyacı olan 9 kalem muhtelif cins klişe 18.7.939 sah günü 
saat IO, 10 on buçukta Hnydarpaşada Gar binuı dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 203 lira 63 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin etliği veıaikle birlikte eksiltme gilnü saati
ne kadar Komisyona müracaııtları lazımdır. 

Bu ite ait ıartııameler Komisyondan parasız olarak daj'ıtıl 
maktadır. (4802) 1-4 

2 Temmuz 1939 
~~-------~~~---

Güzel Sanatlar Akademisi 
Arttırma, ve Eksiltme I(omisyonundan: 
1 - Güzel sanatlar nk<'ldemiıi için açık eksiltme usulile ,,225" 

ton Zt.nguld k Kriple maden kömürü ile ,, 100" ton kok kümfirü 
alınac ktu. 

2 - Kriple kömürünün Heyeti Umumiyesinin muhammen fiah 
,,3498,75", muvakknt tem'nat miktarı ,,'262,56" lira, kok kömürünün 
ise muhammen fiab ,, 1805", teminat miktarı da ,, 135,38" lir dır. 

- Buııa oıt ş rtnameler bedelsiz olarak Akademi idaresin
den a hnabilir. 

4 - Aç k eksiltme 3 temmuz 939 tarihine raıtlıyan pazartui 
günü ı .. at 14 de CağcloA-lırnd .. Yüksek Mektepler Muh sebeciliğin· 
de yaı ılnca~ hr. 

5 Eksiltmeye ittirak edccrklerden karıunun arııdıfı vcslka-
1ar a başka 939 mili yıh"a aid Ticaret ve Sanayi odası klğıdı da 
talep dilecoktir. (4269) 4-4 

Cinsi Mikdarı Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

% 7.5 te· 
minatı 

Lira Kr. 

Eksiltmenin 
tekli Saati 

82Xl 14 eba· 50 to. takri. 1160.
dında mo· 4000 Kg. 
lenz kAadı 

Perçin mücel- 6 takım 445.
lit hu ruf atı 

ve teferruat 

87.- A. Eksiltme 14 

3337 
" 

15 

1- Nümune ve listesi mucibince yukarda cins ve mik
darı yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usuller
le satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme 
şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 4.VIl.939 salı günü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ynpılPcaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

V - istekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. (4329) ' 4-4 

• • • 
1 - 5.VI.939 tarihinde ihale edileceği ilan edilmiş O· 

lan 5000 kgr. lık bir adet baskülün teslim müddeti 2,5 &)• 

dan 5 aya çıkarılarak yeniden eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 750 lira mu 

vakkat teminatı 56,25 liradır. 
111 - Eksiltme JO.VII 939 pazartesi günü saat 16 da 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV -Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler fiatsız tekliflerini 
bir hafta evveline kadar Tuz fen şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lazımdır. 

Vı - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyo-
na gelmeleri. (4333) 4-4 

••• 
Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira krş. lira krş. şekli saatı -- ------ --------
Amerikan bezi 10000 met. 1995.- 149.62 Aç. ekı J 5,30 
Lif halat 7 roda tak- 758 kilo 416.90 31.26 

" 
,, 16 

riben 

l - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 
v miktarı yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usulile sa
tın alınacaktır. 

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

III - Eksiltme 7. VH.939 cuma günü Kabataşda Leva
zım ve Mubayaat Şubesiııdeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

iV - Şari:nameler ve amerikan bezi nümunesi sözü ge
çen Şubeden her gün parasız alınabilir. 

V - istekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saat· 
lerde % 7,5 güvenme paralarile birlikle yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri. \4536) 3-4 

"ı e :1:11ı ı :ı a • ! .ı n ı 11·: 1.1;: ı 
Muhammen Tell"inat 

bedeli mikdara Yapılacak işin mahiyeti - ---- ----- ------ -----
4517 08 338 78 Anadoluhiıarı-Yenimahalle yolu 600 metrelik 

kısmının fOıe olnrak inşaası 
4619 44 346 46 Büyükadada Şehbal ve kolbllfı sokaklarının 

katranlı tose olarak inşası 
Muhammen bedelleri teminat mikdarlan yukarda yazılı yol in

şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait keşif ve şartnameler 
Zabıt ve Mu melit Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin yevmi ihale 
olan 3.7.939 Pazartesi günü bu baptaki teminat makbuz veya mek
tuplarile aaat 14,30 da Daimi Encümende huır bulunmaları. (4314) 


