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Umum Tüccarların ve ü eahhitlerin mesleki Organıdır 

KONOMi - AL R 

H BERLE İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Defterdarlığından : 

kalem ilaç eksiltmesi, baş katiplikteki şartnamesi veçhile 
19.6.939 pazartesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. Muhammen 
bedeli 589 liradır. İştirak edecekler 45 liralık teminah, öğ
leden sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel İş 
Bankasına yatırarak makbuzile encümelle gelirler. 

- Keşif bedeli muhammen 
'iih tohum istiyorlar Adanada mevcut pamuk Defterdarlık binası dahilindeki bir Lıra K. 

miktarı f)animarka, İsveç, Norveç, Ho· 
' piyasaları için yurdumuzdan 
\elif yağlı tohumlardan arta 
b küspelerden talep etmişler· 

Süt ineklerinin başlıca gıdaıı

1 - & - 1939 tarihindeki 

pamuk stok vaziyeti 

~kil eden susam, keten, kene· 
' ly çiçeti, pamuk tohumu, 

in kopra küspelerinden mühim 
rda satın almak i11tiyen bu 

llıleketler şehrimiz tüccarlarma 
caat etmitlerdir. 

12 Eylul 93S tarihinde yapılan 

tahmine göre Adananın pamuk re· 
koltesi 35000 balya klevland ve 
27755 balya yerli ki ceman 62755 
balya olup geçen yaldan kalan 158 
balya klevland ve 83Ct7 balya yer· 
li ki ceman 8465 balya ile Ceyhan 

- • - ve kazalanndan gelen 11919 balya 
iç fındık klevland ile 19928 balya yerli ki 

~ . . . • . . ceman 31847 balya da ilave olun· 
lııranm bırıncı haftaı;ı ıçıude d kt l03067 b ı b ı·~ ı 

b 
u a a yaya a ıg o muş-

~ 96 kuruştan fo Ür'du !2l40 tur. 
ıç fındık satılmıştır. Pıyasa· ı B "kt d 117013 b ı ki • 
( d . b I d" d . "b" u mı ar an .., a ya e 
ın ık ıt a e ılme i{p gı ı l d ·ı 25b96 b 1 }" k" 

~afta içinde fındık ihracatı da ı v an 
6
1
?e
709 

b 
1 

aya yke~hı l dic~J· 
· · · d k I man - aya pamu ı raç e -

ltııştır. Şehrımız e slo ma . l ki 4u25g b l k . . mış o ma a ~ a ya pamu 
•rnışhr. Ceviz ıthalat ve ıh- k 1 b "kt d d 6395 

d 
a mış ve u mı ar an a 

a olmamıştır. 
balya klevland ve 19926 balya -·-----

~erlka av derileri 
ahyor 

Qir müddetteuberi piyaaamı:ıda 
rikaya sablmak üzere bekle· 

.tkte olan sansar ve zerdova 
riai mübayaa etmek üzere 

'taıiı.e bir Amerikalı firmanın 
tısili gelmiştir. Bu firma he
'- mevcut ıtoklann hemen 
.'•i için paıtarhklar yapılmıştır. 
tQ malumata göre piyasamı2-

loplanmı4 olan bu cins av de
. parti parti aahlmı4tır. 
()rta Anadolu muıtakaaının san· 

çifti 28-32 liradau, zerdo· 
b da 45-50 liradan satılmıştır. 
~be çakal derilerine talip çık· 
i'tndan bu cins deriler piyasa-
1).da birikmiştir. Bu ıtıbarla 

rı da çok düşmüştür. Fiyat 
lüğünü ve ihracat olmama• 

t~ren bazı firmalar bu malla· 
fütini 70-80 kuruş gibi çok 
k bir fiyatla toplamıya başla
tdır. Bu deriler ayrıca da 
c on iskonto şartile satıldı

~'n kıymeti 60-65 kuruşa düş
~ ltdir. Halbuki bu mallann es
ir ınttteriai olan Amerikalılar 
l derilerine arlık ratbet etme· 
l•clirler. ____ ,...~.,,.,....._ __ 
~york sergisinde 

'tnarlkahların Türk 

~ llltUnUne rağbeti 
'-'•rikadan ielen haberler, Nev• 
•ergiıinde Türk tütünlerinin 
~ rajbet görmekte olduiunu 

ektedir. Nevyorkta işleyen 

~llya yapılan müracaatlerle 
firtnalar büyük mikyasta Türk 
G ıatmağa baz.ır olduklarım 

işlerdir. Sergi bayilerinden 

d, ıeraideki İnhisar memur
QıÜracatla. serginin muhte

)'rlerinde otomatik kutularla 
~~ i~ia teklif yapmıştır. 
hr taraftan sergide Türk si
•ııı aahu alanlardan birçoğu 
~Uerde bulunarak ıiırarala· 
•11 sergi dıtıuda nerelerden 
•ı- edilebilecıtini ıormuılardır. 

yerli ki ceman 26321 balya pamuk 
yerli fabrikalara sablarak 14037 
balya kalmaş ve 2700 balya kle\•· 
land ile 2300 balya yerli ki ce· 
man 5000 balya da yağmurdan 

zayi olduğundan bu gün Adanada 
969 balya klevland ile 8068 balya 
yerli ki ceman 9037 balya pamuk 
mevcuttur ki bu da berveçhi ati 
i:ıab olunur 'öyle ki : 

İhracatçı elinde preseli 917 ba
lya klevland ile 5";26 balya yerli 
ki ceman 6743 balya ıle mutavas
sıt elinde pamuk halinde 52 balya 
klevland ve 1674 balya yerlı ki 
cemaıı 1726 balya ve depo ve mö• 

gazalarda bulunan 568 balya yerli 
ki miohayselmecmu 969 balya 
klevlaııd ile 806~ balya yerli ol
mak üzere Adanada 9037 l.>alya 
pamuk stoku vardır. 

Son Yağmurların 'Fay
da ı 

Eskişehir, Kütnbya, Afyon mm• 
takalarında yağmurların çok fay
da.11 olmuştur. Kuraktan bozulmak 
üzere bulunan arpa ve buğdaylar 
ı;oıı yağmurlarla canlanmış ve teh
likeden kurtulmuştur. Bu mınta

kalarda buğday, arpa, ekilişi 2e· 
çen seneden fazla olduğu için bu 
ısene buralardan geçe11 ııeneden 

faz.la mahsul almacaktır. Bilhassa 
arpa ekilişi geçen senenin üç mis
lidir. Hunun sebebi köylü panca
nıı kilosunu kırk pııraya satmak
tan iıe pancar yerine fazla arpa 
ve buğday ekmiştir. Bu mmtaka• 
larda fasılalı olarak yağ,<ln yağ

murlar müstahsili çok sevrndirmiş· 
tir. Yazlık mahsuller de çok iyi· 
dir. Haşhaş ekilişi de ııeçen sene
den fa:ıla olmuştur. Gerçi eski re· 
kolte 11enel rine nazaran ziraat sa· 
baı;ı daha dar ise de ııeçeıı sene
ye göre bir misli kadar fazla e· 
kildiği bitdirilmektedir 

-·-Pamuk Fiyall Yükseldi 
İtalya ve Almanya icin İzmir· 

den pamuk toplanmaktadar. Üç 
sründe11beri Akala pamukları bu 
yüzden yükselmit ve fiyatı 46 ku
ruıtan elli iki kuruşa fırlamttlır. 

salonun pencere ve kapılarının 1631 94 
tamiri 

Yukarıda yazılı tamirat hizasındaki keşif bedeli mu
hammeni üzerinden açık eksiltme suretile 26.6.939 tarihine 
musadif pazartesi günü saat 14 de ihale olunacaktır. Ta· 
liplerin % 7,5 pey akçelerile mezkur gün ve saatte Defter
darlık Milli Emlak Müdürlüğündeki Komisyona müracaat· 
lcri. 

Çorum Vilayetinden : 

23.6.939 tarih cuma günü s at 16 da Vilayet Daimi Encü· 
meninde 9221.2 l lira keşıf lıedeli Mecidozü ilk okulun tuğla, 
b~tonanne ve çutı ınşaatı açık eksiltme usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Mukavelf, eksiltm , bq md1rlık işirri genel, hu&usi ve fenni 
şartnameleri, proje Ke'iı>f hulahllSi) le buna mütPferri diğer evrak 
parasız Nafıa Dairesinde verilecektir. 

.1uvakkat teminat 69 l lira 59 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektupları ve Çorum Vılilyetinden ek

siltme tnrıhiııden 8 güo evvel alınmış ehliyet ve 939 yılma ait 
Tıcaret odası vesikalarrnı 23.6.939 cuma günü saat 15 e kadar 
'ilayet daimi encümenine vermeleri lazımdır. 

• • • 23.6 939 tarih cuma günü saat 15 te Çorum Vıla
yeti daimi Encümeni odn mda "13672.85,, lira keşif bedeli 
Çorum memleket ha tanesi intaniye pavyonu ikmali inşaata 
kapalı zarf ı suliyle ek iltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri gene), hususi ve 
fenni şartnamrleri, proje keşif iıülaııasiyle buna müteferri di
ğer evrnk parasız nafıa dairesrnde verılecektir. 

Muvakkat teminat 1025 lira 45 kuruştur. 
İsteklilerin trklif mektupları ve Çorum Vılay<'linden ek

siltme tarihinden 8 gün evvel alının ış ehliyet ve 939 yılına 
ait Tıcaret od..ısı ve5ikal:ırı ve 23 6.939 cuma gtinıi saat 14 
de kadar Vilayet Daımi Encümene vermeleri lazımdır. 

Adana Tümen Satınalma Komisyonundan ; 

Adanada yeniden yaptırılacak olan 232,665 lira 20 
koruş keşif bedelli hastahane binası kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltmesi Adanada Tüm Sntınalma ko· 
misyonunda 30.6.939 cuma gün il saat I 6 da yapılacağın
dan tayin edilen saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 
ko. riyasetine verme!eri şarttır. İlk teminatı 12,882 liradır. 
İnşaata ait keşif plan ve şartnamesini görmek isteyenler 
Ankara ve İstanbul Levazım am. sa al. ko. da ve Adanada 
Tüm. sa. al. ko. da görebilirler. 

Karacabey Harası Müdtirlüğünden : 

Müessesemiz merkeıinde 15,404 lira 88 kuru~ keşıf be 
delli bekar pansı}on Linac;;ı in~nsı kapalı zarf u .. ulile eksiltmiye 
konmuştur. Eksiltmt: 26.6.939 tarihine mmndıf pazartesi günü 
saat 15 te Bursa Baytar Mü<lürlüğü binasında yapılac11ktır. 

Muvakkat teminat 1155 lira. 37 kuruştur. 
Bu işe aid mali ve fenni şartname, mukavele ve pl.inlar 

hilu bedel Hara muhasebesinden verilır. 
Talıblerin ckjltmeden sekiz gün evvel tarihle Bur5a Na

fıaı;ından bu iş için alncaklan ehliyet vebika, teminat ve diğer 

evraklaıile birlikte saat 14 de kı:.dar 2490 numaralı kanunun 
hükfımleri dahilinde teklıf mektublarını Burra Baytar Müdürlü
ğünde içtima edecek Komisyona tevdi etmeleri. Şartname ve 
diğPr evrakı görmek i tiyenlerin Hara Muhasebesine mürnca· 
atlcri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev 

İzmir Belediyesinden : 

Çocuk yuvaıının ıeuelik ihtiyacı için ıatın alınacak 15 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri için ahnacak olan 35 ton sülfat dalomia 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen Led .li 3885 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 291,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek Lteyenlerin her gün encümen 

kalemirc ve isteklilerin de 27.6.939 sah günü saat 10.30 da 
Belediye Encümenine müracaatlart. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonandan : 

1 - 5.000 adet harp paketi satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1700 lira olup ilk teminat miktarı 127,50 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 26.7.939 çar~amba günü saat 15 de 
Vekalet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 

~ektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
8 adet vantilatör alınacaktır. Bak, İobuarlar Umam Müd• 

ilanlarına. 

• • • 
Sarı mücerrit şerit alıoacakbr. Bak, fat. Elektrik İtleri Umum 

Müd. ilinlartna. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1.6.939 perşembe günti saat 11 de kapalı zarfla aatın 
alınacağı ilan edilen ve beher adedinin tahmini fiatı 14 lira 
93 kuruş olan 7500 adet yün battaniyeye eksiltme gfinü 
talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ekailtmeye ko
nulmuştur. Ve eksiltme günü 28.6.939 çarşamba günü saat 
11 de tesbit edilmiştir. İlk teminat 6850 lira olup şartna
mesi 650 kuruşa Ankarada Ko. dan alınır. 
• • • I0.000 çift yün çorap açık eksiltme suretiyle aabn alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3800 lira olup ilk teminat miktarı 282 lira 50 
kuruştur. 

Açık ekıiltmesi 27.6.939 salı günü saat 15.de Vekalet Satınal
ma komisyonunda yapılacakhr. 

Şartname ve nümuneai her gün komisyonda g6rülebilir. 

lstanbut Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

3196 metre yastık yüzü ve nevresimlik bez müteahhit 
nam ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14.6.939 
çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 910 
lira 86 kuruş ilk teminatı 68 lira 33 kuruştur. Nümunesi ko. 
da görülebilir. 

Emniyet Umum Müdürlütflnden : 

Elde mevcut nümunesine ve şartnamede yazılı vasıflan daire· 
sinde zabıta memurları için azı 12j0 çoğu 1500 çift getir açık ek
siltme ile 26.6.939 pazarteıi günü saat 1 1 de müoaka .. ya konul
muştur. 

Beher çiftine 220 kurua fiyat biçilen gelirlere ait prtnameyi 
almak ve nümunesiııl görmek istiyeıılerin umum müdürlük aatıaal· 
ma komisyonuna müracaatları. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 247 lira 50 kuruıluk teminat 
makbu:r. veya banka mektubunu ve 2490 sayılı kanununun dördGn
cü maddesinde yazılı belielerle birliklte eksiltme günü tam saat l l 
de komisyona gelmeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

İzmir Muhasebei Hususiye Müdürlüğünden : 

İdaremize muktazi üç kalem deiatir ve evrakı matbua 15 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 700 liradır. 
Muvakkal temiaatı 62 lira 50 karu§tıır. 



1 O Haziran 1939 

Bu gün ilan olunan müna as ve müzaye eler i te • 
1 

------------------------ - -- ------------------
Cinıi Şekli • Mubw. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

- ~-~~~~----------------------~ 
A) A\ünakasalar 

ın,aat, Tan•irat, Nafia işleri, alzame Harita 
--~----------------~-------------~----~----
Hangar inş. (şart. 460 kr~.) (temd.) 
Bekir pansyonu binası iuş. 
Adanada hastana binası inş. 
Çorluda uçuş pisti yap. şart. 810 krş) 
İzmirde uçuş pisti inş. (şart. 660 l<rş.) 

Kapalı z. 

" ,, 
,, 
,, 

91183 42 
1540~ 88 

232665 20 
161027 73 
131096 36 

5809 17 
1155 37 

12882 -
9302 -
7805 -

Türk Hava Kurumu Gen. 
Karacabey Harası Müd. 
Adana Tümen SAK. 
M. M. V. SAK. 

,, ,, 

Mrk. Ank. 2().;6-39 
26·6·39 
30-6-39 
28-6-39 
29-6-39 

16 -
J5 -
16 -
15 -
il -

IUiçlar, Klinik ve ispençiyari 2 IAt, Hastane Lvz. 

İlaç: 15 kalem (temd.) 
Harp paketi: 5000 ad. 
Sülfat dalomin: 35 t. 
14-7-39 da alınacağı ilan edilen 150 ad. 

seyyar etüvün şimdilik alınmasından 
vaz geçilmi,tir. 

Aç. eks. 
,, 

589 -
1700 -
3885 -

45 - lzmir Beled. 
127 50 M. M. V. SAK. 
291 50 Ank. Belediyesi 

M. M. V. SAK. 

Elektrlk·Havag~~-Kal~!:_lfer ,teslsatve malzemesi) 

Vantilatör: 8 ad. 
Fiber, prespan, mikanit, sarı mücerrit şe

rit band 

Aç. eks. 
,, 

230 -
3120 10 

Mensucat, Elbis~, Kundura, Çama,ır v.s. 
-----------------------------Yün çorap: 10000 çift 
Getir: 1500 çift 
Yün battaniye: 7500 ad. (şart. 650 krş.) 

(temd.) 

Aç. eks. 3800 -
,, beh. 2 20 

Kapalı z. " 14 93 

Yestık yüzü ve nevresimlik bez: 3196 m. Paz. 9111 86 
(temd.) 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Defatir ve evrakı matbua: 3 kalem 
Evrak tabettirilmeıi: 6 kalem 
Ayın Taribi adlı mec~ua .. ı baatınlması 

(temd.) 

Kereste, Tahta ve saire 

Kızıl kontrplak: 31 m/m: 1000 ad. 

Aç. ekı. iOO -
Paz. 264 -
Kapalı z.. 

Aç. ekı. 1270 -

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v. s. 

Samikok: 50 t 
Maden kömürü: 60 t. 
Odun: 700 t. 

MUteferrlk 

Aç. ekı. 
,, 

Kapalı z. 

1137 50 
840 

15750 -

Su aayacı (Kozmos Standard) tipi: 150 ad. Aç. eks. 2100 -
700 -
351 -
114 -

Kurşun Boru: 2 t. 
Perçin çivisi 30 m m: 260 k. 
Bakır pul: 60 kg. 
Muhtelif demirden mamul malzeme 
Muhtelif pirinçten ,, ,, 
Oluklu demir "barre façonne,, 
Tezek: 1650 t. 

,, 2400 t. 
Binek beygiri: 150-200 baş {şart. 350 kr,) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Erıak: 24 kalem (temd.) 
Koyun eti: 2 t.-koyun dalatı: 

(temd.) 
Ekmek: 8 t. (temd.) 
İnek ıildü: 7 t. (temd.) 
Sıtır eti: 130 t. 

" n 
14 t. 

Un: 95 t. 
Yoturt: 13,2 t. 
Süt: 12 t. 

800 ad. 

Taze kabak: 7250 k.-taze fasulye: 23950 
k.-patlıcan: 19,5 t.-domates: 25 t:
taze büber: 1300 k.-taze bamya: 
7750 k. 

Sadeyağ 

Arpa şehriyeı.i 

Pilavlık pirine 
Kırmızı mercimek 
Makarna 
Yulaf 
Bulgur 
Nobud 

Sadeyağ: 33,5 t. 
Ekmek 2 ci nevi: 9,5 t. (temd.) 
Un: 500 t. 
Sadeyağ 21,5 t. 
Sığır eti: 37 t. (temd.) 
Kuru ot: 810 t. ,, 
Ot: 504 t. 
Yumurta: 346200 ad, 
Ekmek: 180 t. 
Sıtır eti: 50 t. 

,, ,, 15-20 t. koyun eti: 7-8 t. 
Semizotu: 1080 k. kabak: 12960 k.- pat

lıcan: 15120 k.-domateı: 4744 k. 
Barbunya faıulyeıi: 10,8 t.-ayşekadın 

faaulye: 6480 k. - bamya: 2160 k. 
Patateı: 20 t. 

(B MUzayedeler 

Müstamel otomobil: 6 ad. (temd.) 
Demir potrel, k6şebend, aaç levhaları 

•.•. : 8 t. 

,, 
,, 

Kapalı :z. 

Aç. eks. 
Kapalı z.. 

,, 

2721 ıo 

5369 50 
4537 -

" ,, 
" 

16500 -
24000 -

beh. 350 -

Kapalı z. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 
Aç. eks. 

D 

,, 

Paz. 

" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
" 
Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

" Paz. 
,, 

Kapalı z. 

" 
" Paz. 

,, 

" 
,, 

Aç. art. 

2688 -
808 -

800 -
700 -

35100 -
3780 -
H975 -
1782 -
1416 -
4751 50 

1000 -
2000 -
5000 -
2000 -
4000 -
5000 -
4000 -
5000 -

36633 -
973 75 

65000 -
22575 -

5712 30 
17100 -
12500 -

825-
k. o 07 

24 -
234 Ol 

İnhisarler U. Müd. 
İst. Elektrik İşleri U. Müd. 

262 50 M. M. V. SAK. 
247 50 Emniyet U. Müd. Ank. 

6850 - M. M. V. SAK 

68 33 Tophane Lvz. SAK. 

52 50 izmir Muhasebei Hususiye Müd. 
19 80 İst. Belediyesi 

787 50 Matbuat U. Müd. Ank. ve İst. 

95 25 İnhisarlar U. Müd. 

8.5 31 
63-

1181 -

90 -
53 -
26 32 
8 55 

204 09 
402 72 
340 28 

2237 50 
1800 -
4750 ·-

202 -
61 -

60 -
52-50 

2632 50 
283 50 
749 05 
133 65 
106 20 
356 37 

2747 25 
73 Qj 

4875 -
1693 13 

1134 -
428 42 

1282 50 
937 50 

62 -
42-

İı: hisarlar U. Müd. 
,, ,, 

Karaköse Ask. SAK. 

İzmir Belediyesi 

n " 
inhisarlar U. Müd. 

• " • n 
lst. Elektrik işleri U. Müd. 

" ,, 
,, ,, 

Ağrı Ask. SAK. 
Karaköse Aık. SAK. 
M M. V. SAK. 

İzmir Belediyeıi 
n n 

,, " 
" ,, 

Balıkesir Ask. SAK. 

" ,, 
,, ,, 

Adana Tümen SAK. 
,, ,, ,, 

İzmir Lvz. SAK. 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

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

Manisa Tümen SAK. 
Ank. Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Muğla Ask. SAK. 
Edremit Tümen SAK. 
Lüleburgaz .,, 

" ,, " ,. 
D<Srtyol Alay ,, 
Tophane Lvz. SAK. 
Kütahya Garnizon SAK. 

,, 
Ank. Lvz. SAK. 
Orman Kor. Gen. Kom. Ank. ve İst. 

,, ,, ,, n 

n ,, 
" 

,, 

İzmir Belediyeıi 

n " 

19-6-39 16 -
2B-7-J9 15 -
27-6-39 10 03 

28-6-39 15 30 
26-6-39 15 -

27-6-39 15 -
26-6-39 1 ı -
28-6-30 11 -

ı 4-6-39 14 30 

19-6-39 10 -
13-6-39 14 30 
22·6 39 15 -

28-6-39 15 -

18-6-39 14 -
18-6-39 15 -
27-6-39 11 -

23-6-39 16 -
23-6 29 16 -
28-6-39 14 -
28-6-39 14 30 
29-6 39 J5 -
30-6-39 15 -

6-7-39 15 -
29-6-39 iti -
28-6.39 10 -
27-7-39 15 -

19-6-39 16 -
19-0-39 16 -

19-6-39 
fS.6-39 
29-6-.39 
27-6-3~ 

26-6-3~ 
21-6-39 
21·6-39 
24-6-39 

12-6-39 
14-6-39 
14-6-39 
14-6-39 
14-6-39 
12-6-39 
14-6 39 
12-6-39 

5 7-39 
19-6-39 
28-6-39 
30-6.39 
16-6-39 
IQ-6·39 
30-6.J9 
26-6-39 
29-6-39 
29-6 39 
12-6-39 
15-6 39 

16 -
16 -
il -
11 -
15 30 
9-
9-

12 -

10-
11 -
IO 
14 30 
10 30 
15 -
14 -
15 30 

il -
13 -
15 -
16 -
1 1 -
il -
15 -
15 ao 
il -
15 -
ıı -
11 -

15-6-39 14 -

16-6-39 11 1 

19.6-39 16 -
23-6-39 16 -

• 
ıye inden: 

B dı muhammeni 264 lira olan Veteriner işleri nıild~ 
lüğüne ait 6 kelem evrak pazarlık ıuretile tabettirilecekll'' 
Buna ait şarlname Zabıt ve Muameliit Müdürlüğünde a-CJrill,. e 
bilir. Taliplerin 19 lir 80 kuruşluk teminat makbaz •Cf: 
mekluplarn paıarhk için tayic olunan 13.6.939 ulı gün6 ••• 
14,30 da Daimi Encümende hazır bulunmaları. 

İstanbul Merl<ez Hali va, Sebze ve 

Meyve fiatları 

- 8.6.939 Perşembe güuü -
Bamye kilo 
Sakız knbağı ,, 
Çsh fas ulyesi 
Yeşil hsulyesi 
Ayşe kadın fas. ,, 

,, 

" 
Domateı kır ,, 
Bakla ,, 
Araka 
Bezelye 

" Semizotu ,, 
,, Taze ynprRk 

Dolmalık büber ,, 
Sivri büber 
Pancar 

,, 
demet 

ndet 

50 60, 
5 10, 

16 18, 
20 22, 
21 23, 
18 20, 
· 2 3, 
6 fi, 
8 10, 
3 5, 

10 15, 
40 45, 
35 40, 
d 4, 
2 7, 

15 18, 
Enginar 
Patlıcan orta 
Hıyar ,, 4, 
Yeşil &Ala.ta 
Maydonoz 
Dereotu 

100 35 50, 
demet -,50-,75 

,, -,75 1, -

Nane demet 
Kırmızı turp ,, 
Taze soğan ,, 

,, sarmııak ,, 
Kiraz kilo 

,, adı ,, 
Erik caıı 

,, adı 

Çilek yerli 

" 
" ,, 

,, ,, adı n 

,, Ereğli • 

ı-. 
1 , 
12. 
3, 
8, 
4, 

-
Badem 12 n 
Knyıi ,, !5 

,, adı ,, 8 
Vişne ,, 9 

,, ,, • 4 
Zerdali ,, tO 
Karpuz fskeoderiye ad. 
Muz yerli kilo 80 

,, ,, adı ,. 40 
Port.Alonya 100 pak. -

İhaJ~ tarihi J 9.6.939 Pazartesi tıünü snal ondadır. tsce~I 
leıi u numune ve şartnameyi görmek üzere her gün ı:nu~ 
lıt'İ husu ıve ınüdıırluğıwe ve nıünakasaya iştirak etmek j,tı1 
lerin de 19.6.939 pazartesı günü Eaat 10 da daimi enciiıO 
müracaatları. 

Maıhunt Umum Müdürlüğünden: 

.Matbuat umum müdürlüğü 1939 mali yılı zarfında ~ 
racsğı 12 ı.det A}ın Ta..ıhi adlı m cıııualarıaı 6.6 39 tarib•• 
22.6.3Y tarılıine kadar kapulı zarf usulile ekı;iltmeye koyıııllf1 

l - M cmuaya ait bP.her formanın muhammen bt 
25 lıradır. Ayın tarıhlerinjn bir senelik forma mecmuu •"ı 
olurak 420 dir \e her niısha Ayın Tarihi 1100 olarak b"1 
cak ve l 100 olarnl. te~ellüm edılfcektir. 

2 - Muvak:rnt teminat 787 lira 50 kuru§tur. y 
3 - Eksıh.ı• 22.o.39 tarihinde Ankurada DabiliY" 

kllleti bına ındaki umum müdiirlüğü satmalma komisyo~0şy 
c:aat 15 te yapılacaktır. Taliplerin tayin edılen saatten rıı~ 
b ·r saat e\ vel teklif mektubforını komisyon reisliğine verıO 
şarltlr. 

4 - Şartııame Ankarnda Matbuat Umum Müdüriflr 
l tanbulda vilayet bina ındaki matbuat bürosu ıefliğind• 
rasız olarak verilir. . 

5 - Taliplerin ıJnıı edilen günde komisyon reı~li~ 
2490 numaralı kanuaun emrettiğ: yesaiklc beraber ıılll 
kadar Ayın Tarıhı tekıııği11de eser bastıklarına dair alt~• 
dairelcrın tasdik edılmiş birer nümune getirmeleri ıaı ltJf• 

Kereste, tahta ve saire 
1000 adet kontrplak alınacaktır. 

dürlüğ'ü ilanlarına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Sömikok ve maden kömürü alınacaktır : Bak lnbi••' 
Umum Müd. ilanlarına. 

Müteferrik 
İzmir Belediyesinden : t 

Karşıyaka su idaresine 150 adet komple (Kozaıo• .s 
dard) tipinde su sayacı baş mühendislikteki şartnaaı••1 

hile açık eksiltme suretiyle satın rılınacaktır. Mubadl 
bedeli 2100 lira olup ihalesi 23 6.939 cuma günn saat 
dadır. İstirak edecekler 90 liralık teminatı, öğleden sO 

kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel iş bankaııo• 
tırarak makbuzile encümene gelirler. 

• *.,. Karşıyaka suyu abone tesisatı için 2 bin kilo ~ 
şun borusu baş mfihendislikteki fartnamesi •eçhile 1 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 700 lir• ~I -
ihalesi 23.6.939 cuma günü saat 16 dadır. İştirak edeCV. · 
53 liralık teminatı öğleden sonra kapalı bulunmasın• 
naen öğleden evvel İş Bankas1na yatırarak makbuıile 
cümene gelirler. 

o 8 • 

Perçin çiYiıi ve bakır palu ile 7 adet tehammür kabı ah111 

tar. Bak, İnhisarlar Um. Müd. ilanlarına. 
• •• 

Oluklu demir He demirden ve pirinçten mamul malEellle ~· 
caktır. Bak. İst. Elektrik İtleri U. Müd. ilanlarına. 

lmti7az aabibı ve yası işleri Direlr.USrii : lm1ail Girit 

Bııaldıtı yer : Merkes Ba11Aıni, Gılata 



Münakasa Gar.eteıi 
~~------~---------_,.------------------------~--..,...,.,~---_,.-=--

k, Zahire, et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İhalP. günü tnhbt çıkmıyan İstanbul Komutanlığı 
• erinin 30000 kilo akız kabağı ile 30000 kilo taze fa. ıd r,ıu ın 1 

esi pazarlığt 14.6939 çarşambR giinü saat 15 de \:tpılıı-ı 
lır. 

Muhammen tutarı 4350 liradır. İlk tfminatı 327 1 ı ad1r. 
lnumesi her ~un komisyonda görülebilir. İstcklileıinin ilk 
iı.at makbuzu veya mf>ktublarile 2490 sayılı kanunun 2·3 
dd.~Jerinde yazılı vesikalarile bc.raber Fıııdıklıda Komutan
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• * * İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için şerait 
tvsafı dahilinde 20 bin kılo kuru fasulya s2tın alına
lı. Pazarlığı 12.6.939 pazartesi günü saat 11 de yapıla
ır. İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komu 

lı)ı Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

b) MUZ .YE 
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 

ld::ıremizde aşağ·da cinsleri göo:-terilen takaslar satılıktır. 
ıı şartlarım öğrenmek ve muktezi malumatı alabilmek 
te taliplerin 15 6.919 tarihine kadar şubemize müraca-
ri. 
liindi çini takası 
lııgiliz takası 

Takriben .il. 

:e. 

İzmir Belediyesinden : 

8200. -/
IUOO. -/-

Havagau fabrikasında mevcut tnbminen 8 ton mikta· 
a muktelif boyda demir potrel, köşe bend ve T. demir
ve saç levhalar baş katiplikteki şartnamesi veçhile a
•rttırmaya konulmu§tur. Mııbammcn bedeli beher ki

li 7 kurut olup ihalesi 23.6.939 cuma günii saat 16 da
. iştirak edecekler 42 liralık teminatı öğleden sonra ka
l bulunmasına binaen öğleden evvel iş bankasına yatı· 
'k makbuzile encümene gelirler. 

• • • İtfaiyede mevcut 6 adet muhtelif tip ve markalar
rtıüstamel otomobillerin başkatiplikteki şartnamesi veç
~ satılması 19.6 939 pazartui günü saat 16 ya uzatıl

tır. Muhammen bedeli 825 liradır. İştirak edecd.Ier 62 
\lık teminatı, öğleden sonra kapalı bulunmasına .binaen 
leden evvel iş bankasına yatırarak makbuzile encümene 

Müteahhitlerin Takvimi 
----=---- T -- =r--.,.-.--.;:. 

Pazartesi 12.6.939 

•ar pota ocatı (Aık. Fabrikalar) No 1039 
tiilr: ve kereste nakli (Avk. Fabrikalar) No 1067 
baha inş. (Samaun Beled.) No 1048 
t yağ (Kırklareli Tümeni) No lfö5 
llb eti ,, ,, No 1067 

'•arlar mamulatı nakli tDiyarbakar İnhisarlar Müd.) No 1059 
nakli ,, ,, ,, No I076 
Gr tahmil ve tAbliye (O. O. Y.) No 1064 

(Devamı 4 ilncü sayfada) 

Münakale Vekaleti 
anbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Kıymeti 

Lira Kr. 
- --
278 42 

208 84 
123 94 

Pey Para11 
Lira Kr. 
----

20 89 

15 52 
9 30 

Mercan Dayahatun m h ile i Büyük Yeni· 
h n ikinci katta 20 No. lu odanın tamamı. 
Çarşı Divrik sokak 16 No. lu dükkan 
Çakma1~çılar Dayahatun Valde han birinci 
katta 34 No. lu \ e üstünde odnsı bulunan 
kagir matbahm tamamı. 

213 68 lu 03 ÇttKLU, kçıldr Dnyahatu,ı mcıh&llesi valde 
han avlusunda 13 No lu dükkanın tamamı. 

Yukarıda yazılı malılül emlakin 10 gün o üddetle açık arttır

maya çıkarılmışhr. İhalesi 21.6.939 çnrşambn günü saat 10 da icra 
edileceğinden t liblerin Çemberlitaşta Vakıf'ar Başmüdürlüğii Mah-
lülat kalemine müracaatları. (3999) 

(63 lir 
mün 

m rangoz 
sa ı 

• • 
ışı 

Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ,Eksiltme 

Koınisyonundan : 
- Giızcl sanrıtlnr akademi i mimari şubesi ıçın çekmec li 

ve dolapla (100) adet resim masaJile ( 100) tabura yapbrılıocaktır. 
2 - Bu işe ait munakasa 22.G.939 tarihine r stlayan perşembe 

~ünil saat on dörtte C~ğaloğlund ki yüksek mehteplcr mub;;ıscbe

ciliğıode toplan colt Komisyonda kapıılı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Yapılacak işin heyeti umumiyeıinin muhammen bedeli 

(6300) muvakkat temioah da (472,50) liradır. 
4 - Bunlara ait şartname ve resimler bedelıiz olarak Akademi 

ıdaresinden aboebilir 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için ist klilerin ticaret odıısı vesi

kalarını ruhsat unvan tezkerelerini ve bir marangoz fabrikası aııbi· 
bi o duklarmı bildirir diğer belgelerini uıulfi dairesinde zarfın içine 
koyarak teklif mektuplorile birlikte ıözü geçen gilnde saat on dör-
de kadar Komiıyona tevdı eylemeleri lazımdır. (3989) 2-4 

Muhammen bedeli 1453 lira ola:ı 100 kalem camdan mamul ve 
sair laburatuar alat ve malz mesı 15.6.939 perşembe günfi saat 10,30 
on buçukta Haydarpaşada gnr binası dahilindeki komisyon tarafından 
açık ekıiltme usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenleriu 109 lira 73 küruşluk muvakkat le· 
minat ve kanunun tayin ett'ği vesikalarla birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komiıyona müraca tları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan paraııı olarak dağıtılmak-
tadır. (as32) 3-4 

• • • 
Mnbammcn bedeli 10ô7ı,80 lir olan 14 kc lem karo fayans 

ve seramikler 21.7 1939 cumn günü aant 15.30 da kapah zarf usulü 
ile Aokarada İdare binasıı da ıabn alınacaktır. 

Bu işe gi~mck İGteyenlerin (800,39) liralık muvakkat teminat 
ile kanonun tayin etliği vesikalorı ve tekliflerini ayna gün Hat 14,30 
a kadar Komiıyon Reisliğini vermeleri liizımdır. 

Şartnameler parasız olrırak Ankarada Malzeme Daire1inden 
Haydarpaşada Tel'ellüm ve ı;evk Şefliğinden da{lıtılacaktır. 

(3993) 3-4 

Ekıiltme 
günü ve 
saati 

Eksiltme Tahmin edl- Muvakkat Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

......... ____ ---- - - -
''» preıpan, 26.6.39 Pazartesi 
'tıilıtanit ıan günü ıeat 15 de 
:Gcerrit şerit, 
.._bd 

dhtelif demir· 29.6.39 perfembe 
tn ınamul günü saat 15 de 
'lteme 
~telif pirinç· 30.6.39 cuma gü· 

'-ıı mamul nü saat 15 de 
"'-tıeme 
-~lu demir 6.7.39 per,embe 
'-•rre façon- srtlnfi 1&at 15 de . ,, ,,, 

şekli len bedel teminat 
L. K. L. K. ----- ------ -----

açık 3120.JO 234.01 
ekıiltme 

,, 2721. ıo 204.09 

kapalı 5369.50 402.72 
zarf 

asık 4537.00 340.28 
eksiltme 
CİF. 

1 - Yukarda ııım ve muhammen bedelleri yazılı 4 kalem 
teıxıe, hizalanuda gösterilen giln ve snatlerde, idarenin Tüntl 
~da metTo han binaıanm 5 inci kahnda toplanan komisyonda ek

tleri yapalacakbr. 
2 - Her eksiltmeye ittirak için, o eksiltmeye aid muvakkat 

, 'llatın idareye tevdii ve kanunun kendilerinden iıtediti belge· 
il ibrazı. 
a -Bu eksiltmelere aid tartn"mc ve mukavele projeleri idare
ltvazım müdürlQğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 
4 - Kapalı zarf osulile yapılacak ekıiltmeye iştirak edecek 

~lbin teklif mektuplannı şartnamesindeki tarifat dairesinde ha· 
b1arak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar, Komiayon ka-
tine nrmif olmaları lizımdır. (4110) 

Lira Lira kş. şekli saatı 
--------

30 m/m 4 köşe 260 kg. 
perçın çıvısı 

Perçin çivisine gö· 60 ,, 
re bakır pul 

351 

114 

3l m/mkızılkontr 1000 adet 1270 
plak 

26,32 aç. eks. 14 

8,55 kapalı z. 14,30 

95,25 aç. eks. 15 

Vantilatör 8 11 320 24,- ,, " 1 S,30 
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 

ve miktarı yazılı (4) kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın ahnacaktır. 

n - Muhammen bedeli, muYakkat teminatları, eksilt
me şekli ve saatleri hizalrırı 1da gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 28. VI.939 Çarşamba gunü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şupesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - Vantilatör eksiltmesine girecekler fiyatsız teklif
lerini tetkik için bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine 
vermeleri lazımdır. 

VI 
atlerde 
meleri. 

- İstekliler eksiltme için tayin olunan cıün ve sa· 
% 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel· 

(4112) 1-4 

JO Haziran 1939 

1 - 12.6 939 tarihinde ihale edileceği illin olunan 1 a
det tahammilr kabının eksiltmesi görülen Juzum üzerine 
10 gün müddetle tcmdid edilmiştir. 

il - Muhammen bedeli sif 23000 muvakkat teminatı 
1725 liradır. 

111 - Pazarlık 23.6.939 cuma günü saat 13 de Kaha· 
taşdaki LeTazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şube veznesin
sinden ve İzmir Başmüdürlüklerinden 57 kuruş mukabilinde 
almacağı gibi planı da görülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar vere
cekleri malzemenin teferruat ve evsafını gösterir tekliflerini 
münakasa tarihinden 10 gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü müskirat fabrikaJarı şubesine vermeleri lazımdır. 

VI Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 giivenme paralarile 
birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (4024) 1-1 

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

lira krş. lira kr~. tekli sa:ltı 
.....__. ___ -------

Sömikok 50 ton 1137 50 85 31 aç. eks. 14 
Mnden kömürü 60 " 840 - 63 - ,, ,, 15 

1 - Şartnameleri mucibince 8.Vl.939 tarihinde ihale e
dilmiyen yuksrda cins ve miktarı yazılı malzeme şeraiti sa· 
bıka dairesinde (10) gün müddetle temdit edilmistir. 

II - Eksiltme 18.Vl.939 pazartesi günü hizalarında ya
zılı saatlerde Kabataşda Levaztm ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte ta· 
yin olunan gi.in ve saatlerde yukarda adt geçen 
gelmeleri. 

••• 

Komisyona 
(4141) 

1 - Cibali Tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilan 
edilmiş olan (3) aded yüksek randımanlı sigara makinesi 
muhammen bedeli sif 28,000 Jiraya çıkarılmış olup yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme 14.VIl.939 cuma giiaü saat 10,30 da 
Kabataıda Leyazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat (2100) liradır. 

III · Şartnameler her gün söıü geçen Şube ile Anka

ra ve İzmir Başmüdürlüklerinden 140 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

iV - Mubayaa olunacak makineler Molens, Standart, 
Müll~r, Skoda fabrikaları mamulatından olacaktır. 

V - Eksi itmeye iştirak edenler fi atsız teklif 1eriui % 
7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu havi kapalı zarflarını ekıiltme için tayin edilen gün
de ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkür komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3697} 2-4 
• • • 

1 - Şartname ve keşfi mucibince parlayıcı ve patla
yıcı maddeler naklinde kullanılmak üzere 1 ad•t saç tek
ne kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 16442.64, muvakkat teminatı 1233,19 
liradır. 

HI - Eksiltme 16. Vl.939 cuma günü saat 11 de Ka
bataşda Levazım, ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname plan ve keşifnameler 82 kuruş muka
bilinde Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ve Kabatafda 
Levazım veznesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin, mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle birlikte % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların i
hale saatinden bir .tıaat evveline kadar (Saat 10 a kadar) 
mezkur Komiıyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. (3789) 3-4 

• *. 
Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira li. kr. şekli saat 

-----·-------
Bel ipi 25 000 kg. 11250 842 75 K. ıarf 16 -
Tütün tozu çuvalı 6.000 adet 1605 120 37 Aç. ekı. 16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sa
tın alınacaktır. 

H - Muhammeo bedelleri, muvı\kkat teminatları ek
siltme ş ... kli ve saatleri hizalarında gösterilmiıtir • 

ili - Eksiltme 12. VI.939 pazartesi günü Kabataş da 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda ya-
pılacaktır. • 

iV - Şartnameler her gün sözli geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - Kapalı zarf eksiltmesinde mühürlü teklif mektu
bunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu ve· 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar ihale günü saat 15 e kadar mezkür komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksiltme
ye girecekler % 7.5 güvenme paralarile birlikte müra•at· 
ları ilh obuaar. (a628) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eıtimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 

Cnhier des Charges 
Jours Heures 

Constructlona - R6perıatlons - Trav. PubUcs-Mat~ .. fel d Conatructlon·Cartogr•phl 

Constr hangar (cah eh 460 P) (aj' 
Constr. batisse penaion ceJibatairea 

" ,, hôp. a Adan 

Pli cach 
,, 

" ,, piste survol a Çorlu (eah eh P. 810) ,, 
,, ,, ,, " fzmir " " ,, 680 " 

Medicamentı: 15 lots (aj) 
Paquetıı de guerre: 500:> p. 
Sulfate d 'alumioe: 3j t 
L'adjudieation qui d~vait nvoir lieu le 

14.7.39 pr. l'achat d 150 eluvcs r.mb. 
a ete annulee 

Publique 
,, 

91183 42 
15404 88 

232665 ~o 
161027 73 
131098 36 

589 -
1700 -
3885 -

5809 17 
ı 155 37 

12882 -
9302 -
7805 -

45 -
127 50 
291 50 

Comite Cerıt Ligue Aviation Ank. 
Dir. Etable Karacabey 
Com. Aeh. Div Adana 
Corn. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

" " 

Municip. lzmir 
C..,m Acb Miııiıı;t. Def. Nat. Ank. 
Muoicip. Ank. 
Conı. Ach Mioist. Def. Nat. An·k. 

26-6·39 
26.6-39 
30·6-39 
28-6·3iJ 
29-6 39 

16 -
15 -
16-
15 -
il -

19-0-39 16 
2ti-7·3"J 15 -
27·6·39 10 30 

Eıectrlclt6·Gaz· ctl•utf .. o Central (lnst llatlon et Mat riel) 

Ventilateur: 8 p. Publique 
Bande jaune isolııtrice Fiber, Prespan, Mikanit " 

HablHement - Cheussures - Tlssus - Culr• 

320-
3120 10 

Cbausaelte en laine: 10000 paires 
Guetrea: 1500 paires 

Publique 3800 -
,, la p. 2 20 

Couverturc en lain: 7500 p. (cah eh 650 P) (aj) 
Taicıı d'ordller et toi'e JCevresim: 3196 m. 

Plı cach ln p. 14 93 
Grc iı &re 9IO 86 

Travaux d'imprlmerle - Prıpeterle 

Re~i stres et imprimea: 3 lots Publique 
lmprimeıı: ti lots Gre iı grfı 

lmpresıion rcvue intitulee "Ayın Tarihi,, (aj) Pli cacb 

700 -
264 -

Bola da Constructlon, Planches, Potaaux tc. 

Contre·plaque rouge de 31 m m: 1000 p. Publique 

Combuatlbla Carburant- Hulles 

Bois: 700 t. 
Semi·coke: 50 t. 
Charbon de terre: 60 t. 

Dlvers 

PJi eacb 
Publique 

• 

Compteur d' eau type Kosmoıı Staadnrd: 150 p Publique 
Tuyau en plomb: 2 t. " 
Rivetıı de 30 m m: 266 k 
Rondelles en cuivre: 60 k. 
Divers materiaux en fer 
Diverı materiaux en laitoo 
Barre façonn~e 
Fumier (tezek): 1650 t. 

" " 2400 " 

" Pli cach 
Publıque 
Pli çach 
Publiq1e 
PJi cach 

" 

1270 -

15750 -
ı 137 50 
840 -

2100 -
700 
351-
114 -

2721 10 
5369 50 

4537 -
16500 -
24000 -

Chevaux de montuıe: 150·2l0 tetes (cah eh P 350) ,, la tete 350 -
Provlslons 

Proviıiona: 24 lota 
Viande de mouton: 2 t.·rate de mouton: 

800 p. (aj) 
Pain: 8 t. (" j) 
Lait de vache: 7 t. (aj) 
Viande de boeuf: 130 t. 

,, " " 
Farine: 95 t . 
Yoihcurt: 13,2 t. 
Lait: 12 t. 

14 t. 

Courgcs: 7250 k.·haricots verta: 23950 k,. 
aubergineıı: 19,5 t.-tomates: 25 t.·poi•· 
rea \'erteı: 1300 k.·eombeaux: 7750 k. 

Beure 
Vermicelle 
Riz pr. pilnv 
Lentillea rougea 
Macaronis 
Avoine 
Ble concaaacs 
Pois chichea 
Pourpief: 10 Ok •courge: 12960 k.-auber· 

&ines: 15120 k.·tomateı: 4744 k. 

Pli cacb 

Pli cach 
Publique 
Pli each 
Publıque 

" 
" 

Gre iı gr~ 

• 

" 
11 

" ,, 

" ,, 

Harlcota barbunyo: 10,8 t.·id aycbe: 6480 k. 
combeaux: 2160 k. 

• 

Pomme de terre: 20 t. 
Pain 2eme qual : 9,5 t. (aj) 
Beurre: 33,3 t. 
F arine: 500 t. 
Beurre: 21,5 t. 
Viaa.&e de boeuf: 37 t. (aj) 
Fohu 810 t. (aj) 

,, 
Publique 
Pli cacb 

" 
" Gre a &re 

" 

2688 -
808 -

800 -
700 -

35IOO -
3780 -
9975 -
1782 -
1416 -
4751 50 

IOOO -
2000 -
5000 -
2000 -
40 o -
5000 -
4000 -
5000 -

973 75 
36630 -
65000 -
22575 -

24 -
23~ 01 

262 50 
247 50 

68 o -
68 33 

52 50 
19 80 

787 50 

Com. Ach Econ. Monop. Kabatache 28-6-39 15 30 
Dir. Geo. Electr Ist. 26·6·39 15 

Com. Adı. Mio. Def. Nat. Ank. 
Dir. Gcrı Surete Ank. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach Int. Tophane 

Dir. Compt. Porticuliere Izmir 
Com. Peroı. Municip. İst. 
Dir. Gen. Presse Ank. et Ist. 

27.s.39 
26 6-39 

2s.6-J9 
14-6...39 

15 -
ıı -
ıı -
14 30 

19.f>.39 lO -
13-S.39 14 30 
22·S.39 15 -

95 25 Com Ach Econ Monop. Kabntache 28-6·39 15 -

ı 181 -
85 31 
63-

90 -
53-
26 32 
8 55 

204 09 
402 72 
340 28 

2237 50 
1800 -
4750 -

202 -
61 -

60 -
52 50 

2632 50 
2'J3 50 
749 05 
133 65 
106 20 
356 37 

73 03 
2747 25 
4875 -
1593 ıa 

Com. Ach. Milit. Karaköae 27""6·39 11 -
Com. Acb. Ecoa. Monop. Kabatacbe 18·6·39 14 -

" ,, 18-6-39 15 -

Muoicip. lzmir 23..fl·39 16 -
" ,, 23-6-39 16 -

Com. Acb. Econ. Mooop. Kabntnche 28..0-39 14 -

" " 28-f>.39 l 4 30 
Dir. Gen. Electr. lat. 29·6-3ıı 15 -

" " 30-6 39 ı., -
" " 6-7·39 15 

Com. Ach. Milit. Ağrı 29..S.39 16 -
,, ,, Karakös2 28·6-39 t O -
,, Min. Def. Nat. Ank. 27-7·39 15 -

Muoicip. lzmir 
., ,. 

" " 
" " Com. Ach. Milit. Balıkesir 

" " 
" " 
" Div. AdanD 

" " 
" 

lnt. lzmir 

Com. Acb. Comm. Milit. lşt. Fındıklı 

,, " 
" " .. . 
" " 
" " 
" " 
" " Command. Gen. Prot. Forets 
Ank. et lst. 

" " 

" " Crecbe Ank. 
Com: Ach. Div. Manisa 

,, Mil. Muğla 
,, Div. Edremit 
" ,, Lüleburgaz 

" " " 

l 9.s-39 16 -
19·S.39 16 -

19-6 39 
19..6-39 
29..G 39 
27-6-39 
26-G.39 
21-6·39 
21..G.39 
24..a.39 

12-0-39 
14-6.39 
14..G 39 
14-6·39 
14-6-39 
12-6.39 
14-6-39 
ıı-6.a9 

15 6-39 

16 -
16-
11 -
il -
15 30 
9-
9-

12 -

10 -
il -
10 -
14 30 
10 30 
15 -
14 -
15 30 
11 -

15-6-39 14 -

16-6-39 11 -
lo.6-39 13 -

5.7.39 11 -
28-S.39 ıs -
30-6-39 18 -
16·6·39 11 -
tQ..S.39 11 -

(3 üncü sayfadan devam) 

Lastik hortum ve liaHk lnhalar (D. D. Y.) No 1068 
Maden kömürü nakli ,, ,, ,, No 1069 

n ., ,, ,, ,, ,. Sirkeci) No 1071 
Ekmek (Çorum C. Mtiddeium.) No 1065 

,, (Çanıık. Deniz Komut.) No 1066 
Sade yağ (Diyarbakır Lvz.) No 1087 
Hat ioş. ve ray ferşiyatı (Nafıa Vek.) No 1067 
Demir ve snç malzemesi ,, ,, No 1068 
Yol ve şose tamiri (Ank. Vil.) No 1068 
Kum ihzarı ,, ,, No 1069 
Uçuş elbise cilası (M. M. V.) No 1069 
Ahır inş. " ,, " No 1069 
Bel ipi (inhisarlar U. Müd.) No 1069 
Tütün tozu çuvalı (İnhi.arlar U. Müd.) No 1069 
Taze babJa (Anknra Lvz.) No 1069 
Kabak " " No 1069 
~lbisc imalı (İst. Sıhhi Müesseseler) No 1070 
Ustübü (M. M. V. Deniz Lvz.) No 1071 
Halat ,, " " " ,, No 1071 
• Ford ~arka kamyon (Ank. Beled.) No 1071 
Ekmek (lst C. Muddeium.) No 1072 
Kim. taşları (İst. Beled.) 1072 
Mecmua bastırılması (Aak. Vil.) No 1072 
• Taş (Kayseri Beled.) No 1079 
Şehitlik yap. (Kütahya Tayyare Alayı) No 1073 
Buğday tahmil ve tahliyesi (Kütahya Toprak MahııulJeri Ofi•i) 

No 1073 
Okul bina51 inş. (C. H. P. Seyhan İlyonkurul) No 1074 
• Otomobil ve muhtelıf eşya ıist. Defterdarlıjı) No 1076 
• Çam elektrik direği (Osmaniye Orman Müd.) No l076 
Szdeyağ (Tophane Ln) No 1080 
Zeytin yağı, sabun, peynir Ye zeytin taııeıi (Orman Koru•• 

Komut.) No 1082 
• Sonmüş ~ömür (Tophane Lvz.) No 1081 
• Mermer (lst. Beled.) No l083 
* Mücevherat (Beyoğlu 4-c:ü Sulb hukuk bak) No l()(Q 
Kuru fasulye tlıt. Komut.) No 1083 
Fluapat (Ask. Fabrikalar) No 1083 

M emento des Fournisseur• 

Lundi 12.6.939 

Foyer tournaot de pota (Fabr. Mil) No 1039 
Tronc d'arbreıı et bois de cooslr. (Fabr. Mil.) No 1067 
Conıtr. nbnttoir (Muoicip. Samsun) No 1048 
Beurre (Div. Kırklareli) No 1055 
Viande de mouton (Div. Kırklareli) No 1067 
Transport nrticles monopolises (Dir. Monop. Diyarbakır) 
Trı.nııport sel (Dir. Monop. Diyarbakır) No 1076 
Chargement et d~cbarg. ebarbon (Ch. fer Etat) No 1064 
Trompe et plaque en eaoutchouc ,, ,, ,, No 10614 
Transport charbon de terre ,, ,. ,, No 1069 l ~ 

" " ,, n ,, ,, ,. Sirkeci) Ne 1of ~ 
Pain (Proc. Gen. Çorum) No 1065 

,, (Command. Nav. Çanak.) No !066 
B.:urr.e (lot. Diyarbakır) No 1067 
Constr. voie ferree et po;e rails (Mia. Trn. Pub.) No 1067 
Materiel en•fer et en tôle ,, ,, ,, No 1068 
Repar. routeı et chaussees (Vil. Ank.) No 1068 
Fourniture aable (Vil. Aok.) No 1069 
V'"rniıı pr. habits des aviateurs (Mln. Def. Nal.) No 1069 
Coostr. ccurie (Min. Def. Nat.) No I069 
Corde (Dir. Gen. Monop.) No 1069 
Sacs pr. poudre de tabacı (Dir. Gea. Monop.) No 1069 
Courges (lnteod. Aok.) Nı> 1069 
Feve.1 vertcs " ,, No 1069 
Confection he.bits (Etabl. Hygiene lst.) No 1075 
Etoupe (lnt. Mıırit. Min. Def. Nat.) No l071 
Corde " " ,, ,. ,, No 1071 
* Camion marque Ford (Municip. A•k.) No 1072 
Pain (Procureur Gen. lal) No 1072 
Picrres kilometriquea (Municip. Iat.) No 1072 
lmpreasion revue (Vil. Ank.) No 1(•72 
• Pierres (Municip. Kayaeri) No I079 
Clonltr. cimeticre (Com. Ach. R6~. Kütalaya) No 1073 
Chaıgem. et dech. ble (Office Cereales .. No 1073 
Constr. batiue ecole (Pres. P.R.P. Seyhaa) No 1074 
• Auto et diverı objeta (Defter. lst.) No 1076 (flf 
• Poteaux electr. en boiı de ııapin (Dir. for~ta Osmaaiye) fil• l 
Bcurre (lnt. Tophane) No 1080 J/J 
Olives, builc d'olives, aavon et fromaı• (Comm. Gea. Prot• fr 

A~)Nol~ ~ 
* Cbarbon eteiot (lnt. Tophane) No 1081 t, 
• Marbre (Munieip. lst.) No 1083 ,

1 

• Bijoux (4·eme Trib. Civll de Paix (de Beyotlu) No 1083 1 

Haricota secs (Command Jıt.) No 1083 
Fluıpat (fabriquea Milit.) No 1083 


