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r ve hi 1 ~ri mesleki Organıdır 

Türk Hava Kurumu Genel merkezinden 4 lira 60 kuruş mu· VilavN Dıırni Enriimenine r.ıiıracaatları. Bevnı s:ıbun, toz şe
kabilinde alabilirler. krr, vrr]i kaput bezi, Roııtken cıhazı da 9.6.9 39 tnrıhiaden 

Eksiltme 26.6.919 paıartesi günii saat 16 da Türk Ha- l 9.6 939 tarihinr kadar 10 gün müddetle ek!iltmeEi uzatılm1otır. 
va Kurumu Genel merkezinde toplanacak komisyon tarafın- İstekli olanlar 19 6.939 tarıhine ra:sthyan pazartesi gfin8 saat 
dan yapılacaktır. 9 dan 12 ye ka<lnr nııuvakknt temmatı ile beraber Vıllyet Dai-

Eksiltmeye girebilmek içi 1 istekli1t:rin teklif mektup- mi Encümenine muracaatları ilan olunur. 
lariyle birlı~te aşağıda }azılı teminat v · v~.sai cı .ıy ı g1.&n .,.._~--..-.-~-~_..,-os:. ______________ _ 

saat 15 e kader ~-omisyon reisliğine tevdi etmiş olmalar Vlensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
h:z1md1r. 

1 CUnlUk ihracatlmız 
iki gündenberi piyasamızdH 

tacat malı olarak Ruıyaya kitre, 
ltıanyaya iç fındık ve çlroı, 

Blok l Muvakkat teminat miktarı 5809 lıra 17 kuruştur. Kaput bezi alınacaklır. Bak, haç sülunutıda bmir Memleket 

'rınnish.na yumurta ve tiro:ı, Yerli depoda t. 1603 1650 
~Yaya yumurt ve yer fıstığa, Krible 
01onyaya yaprak Uttün, Belçi- Yerli depoda t. 1400 - 14j0 
'' lülctaşı, Amerikaya Sigala. Ecnebi ,, ,, - - 2450 

~ l•, Hataya yünlü mensucat, Marlnlave 
l lıtı•nyaya ipek ve yün halı, ham 
"'lt11, barsak, 9 bin kuz.u derısi Yerli d poda t. 1250 - l275 

aagaç ve dış bu dak kütüğü ,, bcınkerde t. 31şi. 

beş yib tilki derisi aevkedi- TUvenan 
~tlr. -·-

Keçi deri si fiyat. 

Dıt piyasalardan v ki olan ta
lerin artmasından keçi derıleri
çifti 210-220 kuruta yüksel 

tir. Meşin ve sahtiyan yarım iş-

Yerli depoda t. 
,, bonkercle t. 

!tok 

Yerli fabrik"alar t. 

Ecnebi depoda t. 

1100 - 1150 
28~i. 

- - 1650 
- - 2450 

Sömikok 

Yerli depoda t. - - 2150 

Eksiıtmiye girmek istiyenler 2490 numaralı lrnnundaki baat. ilanına. 

şaTtları haiz olduktan ba,k en az 60 bin Hralıl< rnümasi ı 
bir i~i muvaffakiyetle başardıklarına dair vesika ibraz et· Kereste, tahta ve saire 
meleri lazımdır. 

İlu ir D f rdadığından : 
Sandıklık kesilmiş tahta ahnacakbr. Bak, İnbiurlar U. Müd. 

ilanlarına. 
........ ~ ..... -*'" ...... "~·-----~iiiii~~iiiijiiiiiiiiiiiııiliiii~iı!ii!~!iiiiii!!i9ılıiiıi9 

Bıılıh.h.'.lne bion~·n a '' pılacak tcm.rat artırma ve hiltn.." k 
kaııuııu hükümlerint> göre açık arltlrma usuliyle munakayll Mahrukat, Benzin, Ma ina yağları v. s. 
konulmu~ıur. 

Muhar.ımf'n ke f edrlı 1373 hra ~2 kuruşınr. 
Temınaı akçı ı.i 103 liradır. 

lhalesi 26.6 9.i9 tarihnde cuma günii saat on b ştedir. 
lhule yeri Mılli Em 1 fı ıl i tSİnd dır. 
Tıılipler arttırma ve ek~ıltnH' kauuuun maddei mah~usa_ı 

mu~il.iııc · lt>minnt nkçelniııi :\l.ıliye wznr> ine makbuz maka· 
b li ıt! ltslım fd•r k muc;al as va o sur.-ıle ı)'tirak ciehilec·k-

Tire Belediye Reisliğinden : 

Belediyemiz elektrik santralı ile mezbaha ve ölü nak
liye otomobillerinin 1939 mali yılı mevaddı möşteile ihtiya
catı 3.6.939 tarihinden 20.6.939 a kadar 17 gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye konulan me:vaddı mnşteilenin : 
Muhammen bedeli Mikdarı 

Cinsleri 

11tniş olarak kilosu 105-107 kurut 
'•ında Almanya için toplanmak· 

r, Kuzu derileri de yüz kilo 
"-rak Çekoslovakya ve Almanya 

ıı çifti 150-170 kurut arasında 

Petrol 

Dökme toptan k. 
Toptan, çift teneke 

ı. rı 1 
1. 

14,75 lj Talıplcr k şifmme ve şnrtnanıt lt!rİ Mitli Emlaıı: dairesindP 
485,00 görehılec kJer ir. 

Lira Kuruş Kilo 
--

5605 50 11000 Mu ot 
lılııııştır. 

"bıua 

ılornı· 
anda 

Ilı bn· 

Meri o• yapakları 
Buru Merinos fabrikası kendi 

~1~takaaı dahilinde Merinoı me· 
~erinin yapaklarını iılemek için 
t'tıi bir tctkilit pr.>jeai hu:.ırla· 
111ttır. Fabrika bu mıntıkada is 
~"-l edileoek bütün yapakları 
1 
Yleıe kadar gidilerek toplatmak 

t bir depo teıis etmek için ha 
lıtlılıtara baılamışbr. 

-·-
ipek Kozası 

Bu ıene ipek kozası mahıull 
~kında piyasamıza gelen haber· 

Benzin 
Perakeude litresi 

Motorin k. - -

1 Talip'rr D vlfle ait biıı llralık in .. aı.ıtı hii~rü ,ureıle vı' 
15,20 I hi~ hırıl ·:ırıf c k.ııuub .m1 ifa ettikle;ine ve halen de bu işı 
7,IO veya J l.güııu vaktıııde doğru bır :.ureLte yapabilecekle· 

Demir ve deniyat 

lst •• da a.ıl piyasası 

Top i11 liyatları 

Bakır 

rine d ır Vılaye:t Nufıa nıödürltiğunden alacakları vesaiki ko· 
wısyorrn ıbraz eıme~A mecburdur. 

İzmir B ·1 ·dı)esindPn: 

C ı huriv • cact • ır ın ık tar.ııf) .ı yolhrile ort trep-
1 Ienioe 100 nıt:trE' boyda yeniJen kr.mıe kordon çckilu,esi v ~ 

1 

bu cadde ıle A taturk cadde i arasındaki 1350 sayılı sokak <lö· 
şemP i çukurda kalıiı~1rırla11 y<"ni seviye)e göre kP mt> taşlarla 

Tahtıı ve yuvarlak 60 - 61 1 1 · h L k · k f'-~!o; ı temıri s U•ı TJdtk e ı ı>şif Vf> Ş'ITtnanı ::ıı veçhile a-
17,50 _ ıs,-1 ?ık eksiltmeoye konulr uşcur muh1mmen hedeJi 1430 lira olup 

1 

ıh J ısı 26.6.939 paza .. tesi ~ürıü sa t lb dadır iştirak edecekler 
1Q8 liralık ternirıatını ö~lr.<l rı sonra kapalı bulunmasuı::ı l,j. 

naen öğleden evvel i~ banknsırıa yatırarak makbuzu ile encü-

Demlr 

Camlık köşebent il 
Dört köşe, lama yu, 10 

Mınhk silme 11,50 

Putrel 

Siyah çember 

Yuvarlak çubuk 

Korfice 

IJ 
10 

12,50 

1 1 •50 1 mene g lirl('r. 
- 10,50 

12,50 1 

JO,- ~1ılli üd ıfaa Vt"kiıl tı S tına ima Ko i yonundan: 

ı3,5o Çorluda bir uçuş pisti )aptınhcaktır. Muham ı bPdeli 
l0,

5
0 ı 161,027 Jira 7i kuru olup ılk t r. ınutı 9°'302 liradır. KJµah 

14 za ila ıh_ılı sı 28 6 . ..>9 e ~ b f?uuü ~ at 15 d vekalet satı· 
n.ılma koaııt-y rnunda ydp.lac l·tır. Şartname, proje ve reeinıle· 
ıi 810 kuruş mukobıJinde alı.ıabıJir. 

945 4500 3 ve 4 11fır makina yağı 
a96 1800 Benzin 
45 3{)0 Gaz 
45 75 Stopi 

---
7937 50 Yektın 

isteklilerin yukarıda yazılı 7937.50 liralık muhammen 
bedelin % 7 .5 çuğu nisbetindeki muvakkat teminat akçesi 
ve 1939 mali ticaret odası sicil vesikalarına leffedecekleri 
teklifnamelerini eksiltme miiddetinin sonucu salı günü zeva· 
line kadar Belediyemize tevdi etmeleri Te bedelıiı olarak 
verilecek şartnameleri ve icabedeıa izahatı almak için de 
her gün çalışma saatleri içinde Bel.,.diyemize mlraccatleri 
lüzumu ilan olunur. 

Karaköse Ar' a.> tınalma Komisyonundan: 

Kağızman garniıo t için 700 bin kilo odun kapalı zarf· 
la eksiltmeye çıkcıılmıştır. Tahmin edilen bedeli 15750 lira 
ilk teminnh 1181 liradır. Eksiltmesi 27.6.939 salı gftnii saat 
t t de Karakösede satınalma Ko. da yapılacakhr. Şartname 
ve evsafı her gün görülebilir. 

* • • 
'2i0 t. ıömikok alınacaktır. Bak, iliç ıütanuc.la İzmir Memle• 

ket Hut. ilioına. 
• * • d,, havalann son gi\nlerıie çok 

)'tışh olması dut yapaklarını• 
'l~ldıtını duam ettirmekte olda
._ "c ipek baceklcrinio de uy· 
~ltrını uuttatı bildirilmektedir. 
\ itibarla 'Jatışh geçen koıa 

Gah tnh:li düz 20 -25 
Odun, benzin, gaz, alınacaktır. 

• • • lzo ir Gazi"mhde Liı uJd uçu picıti ynptırılac..ıklır. Kültür Direk. ilanına. 
Bak: erıalı sütununda Kayseri 

''takalanada mabsulüa daha 
~•Z!!n olmasına ihtimal verilmek· 

r. 

F!EFcrT 

a) MUNA 
-·--===-= :T" 

" 
oluklu 

Sıyab 

Kalay 

Çubuk 

== pıa;g 

AL 

20,50 - 22 
13 - 18 

277,50 -

• 

R 
_._ =tt w• sc-

lllşaa.t-T aınirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Hari\a 
....,, ... _ 

Türk H~v 

Etimestat'ta. Tür kuşu alanında yaptırılacaK HaT 
~,ate,arhğı tecrübe ve muayene komisyonu cı ait llİr han
~ ... talip çıkm.ad iınd~n keşfinde tadilat ynpılnrak tekrar 
~Palı zarf 11suhyle eksıltmeye ç·karılmııtır. 

Ba inşaatın muhammen bedeli 91.183 lira 42 kuruştur. 

lıtekliler llu it• ait .şartname keıif ve saireye ait evrakı 

Muhamm ıı btdeli 131,096 lir ·~6 kuruı;:, ılk teminatı 7805 -------=------------------
Jinıdır. Kapalı zaı fla ihalr ı 29 6 39 pt r~ m be giınii saat 1 J de MÜ t eter r İ k 
A karada M.M.V. sıı.tınqlmn ko ll.}onuuJa yapılacaktır. Şart· 

11nmr, proje ve resiwleri 06G kuruşa Aukarada Ko. dan ah· 
nır. 

.ı Askeıi Satınalmıı Komisyonundan : 

Sürbahnu ~arnizonu için bir milyon ahı yüz aJli bin kilo 
teu·~i kepah ıarfJa eksiltmeye çıkarılmıttır. Tıhmin edilen hr
deli 16500 lira, ilk teminatı 2287 Jirn 50 knrnştur. Fksiltmesi 

llaçl· ar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 29.6 939 prrşr.mbe giiııü sant 16 da Ağrı Satma
1
ma Komiıyo· 

nunda yapılııcuktır. Şartr.ame ve evsdı Kolordunun tekmil gar-
~· niıonunda mevcut aynıdır. Her yerde ve ber güu görülehilir. 

İzmir Mrmlel..et Ha tanesı Baştabibliğindea : 

lznur Meınkket 'c I:!.şref paşa hnstımdtırinin ~39 yılı ib· 
tıyacını karşllıycak oJaıı 10781 liralık ilaç ve 270 ton semikok 
1 ö i · 1 ı al ı d 49CO 1

1 274 k b yaz a· 
h l 50 o. ,.t: r<• 258 ra 
50 yerlı kaput bı·zı 800 liralı Ronı ı cıhazı açık: 

t ~ rnun a çı.... ı r ıı .. ıı. de talıp nıhuı et ed • 
(!l t"I rp 11 kar rİ)J l aç VP Semikok l ÖmiirÜ J 6.939 ta· 

1 7.l {9 rıhm~ k dar bir AY içını.ie ve µazarhk sure· 
ı ah Cüğıudöo V111ıtyct Daiuıi .b.ııcürueımıin topiandı

ğı he p urt Ei v pueembe gOnü 211 9_ :iııA 12 ye kadaı lzm:r 

Mılli Miidnfoa Vekft.leti Satınalma Komisyonundan : 
B~hcr ba~ına tahmin f'dilPn ffatı 350 lirft olan 150 - 200 

b ş t1ı ri b' ek 1-ıey~iri memleket haricinden kapalı zarf 
• ul ... ıı c kı r. Eksıltme 7 7 9::\9 prr{rmbe ıı:unii saht 
1 c.; Aubarada M M. Vekaleti Sntınalma Komisyonunda ya
pılac:ıktır. llk teminat 4750 lira olup şartnamesi 350 · kur•ıa 
A11karadn K@misyondan alınabilir. 

Karaköse Askeri Satıaalme Komisyonunda• : 

Klıiralöae gan•izoıuı için iki milyon döıt yüs biu kil• &e 



11 Har.İran 1939 

Bu gün ilan oluna v ler 
- --- ·--------~~---------~ 

Cinsi Şekli l\luhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

- ---- ~---
A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, 

Yeni cami oivnnnda vakıflar idaresine 
ait depoların tadilcn lokanta haline 
ıfrağı (temd.) 

Pazar yerinde kaldırım döşeme işi 
Silindir garajı inş. • 
İspartn·Belönü yolu arasında menfez ve 

köprü inş. 

Anbar ve büro inş. 
içme au yollan inş. 
Dıvar tamiri 
Balıkhane binasında yap. tamirat 
Kaldırım temiri ve kordon çekilmesi 

alzeme Hal"'ita 

Aç. eks. 
Paz. 

., 

n 

Pnz. 
Aç. eks. 

" 

69-15 73 

1819 -
97.2 90 

7364 45 

4971 30 
1000 -
285 -

13;3 32 
1430 -

520 93 

21 38 
103 -
108-

İçel Vakıflar !\tüd. 

Konya Belediyesi 
Isparta Vilayeti 

,, 71 

İıparta İplik Fabrikası T.A Ş. 
Atabey Nahiycıi Şarbay. 
ist. Belediyesi 
İzmir Defterd rlığı 
İzmir Belediyeıi 

16-6-39 15 -

14-6-3tl 14 -
2ô-5-39 itıb. l ay 
31-5-39 itib. ı ay 

15-6-39 15 -
21-6-39 
14-6-39 14 30 
26-6-39 15 -
26-6-39 16 -

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane Lvz. 

ilaç (temd) 
Rontken cihazı (temd.) 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

10781 
800 -

Mensucat, Elbisb, Kundura, Çamaşır v.s. 
-=== --

Kaput bez: 11500 m. (temd.) Paz. 2587 50 

Nakliyat Boşalt'!_la - Yükletme 

Butday nakli: 12000 t. (temd.) 
,, tahmil ( 1 sene müddetle) 

Aç. eks. t. o 25 

Mahrukat, Benzin, Maklneyağları v.s. 

Gaz, odun ve maden kömürü 
Sömikok: 270 t. (temd.) 

Müteferrik 

Kamyon 3 tonluk: 2 ad. (temd.) 
,, 6 ,, 1,, ,, 

Sattı kamyonu 2 tonluk: 1 ad. (temd.) 
Çöp kamyonları kiralanması 

Çelik: 198 takım (şart. 613 krş.) (temd.) 
Balast: 20000 m3 (•art. 150 krş.) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

A rpa:38HJO k.-saman: 38193 k. 
Süt: 5 t.-yoğurt: 2,5 t. (temd.) 
Ekmek temd.) 
Silt: 3 t. -yoğurt: 3 t.-ekmek: 6 t. 
Ekmek 
Erzak ve mahrukat: 12 kalem 
Ekmek 1 ci nevi: 60 t. 
Beyaz karaman eti: 31,5 t.-kuzu eti: 

500 k. 
Süt: 40 t. 
Yoğurt: 28 t. 
Ekmek: 175 t. 
Sığır eti: 30 t. 
Sabun, k. fasulye, k. mercimek: irmik, 

patates, toz 'eker, k. üzüm zeytinya· 
ğı, nohut ve pirinç 

Beyaz ve yeşıl sabun, Un, peynir, şeker 
ıadeyağ, süt, ekmek ve et 

Beyaz aabun, 4,9 t. (temd.) 
Toz ıeker: 1 O t. (temd.) 

(B Müzayedeler 

Ceviz kütüğü ve muhtelif eşya 
Un, kılım v.s. muhtelif eşya 
Müstamel çuval: 2608 ad. (temd.) 
Anaeoı marka radyo 
Muhtelif ev euaıı 

Pelengiderya gambotu ankazı (temd.) 
Muhtelif cins eşya:554 kalem 
Dükkan ankazlan 

Aç. ekı. 
Kapalı z. 

Aç. ekı. 
,, 
" ., 

Paz. 
Kapalı z. 

Aç. eks 

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

,, 

4800 -
4000 -
3109 -
30tl0 -

122543 -
30000 -

5000 -

k. o 09,50 
o 45 

Aç. ekı. k. o ıo 
k. o 16 

z. 14000 -
71 

Kapalı 

,, 
Paz. 

Aç. ekı. 

" ,, 

P:ız. 

Aç. art. 

Aç. art. 
,, 

" Aç. art. 

71 

9000 -

tı74 -
2750 -

54 70 

521 60 

1462 50 

250 -

zeği kap3lı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Tnhmin edilt-n be· 
deıı 24000 lııa, iJk rr•nıinntı 1800 liradır. Eksilmesi 28 6.939 
çar~aaıLa ~iıuü saat 10 da Knrakö ede yapılscaktır. Şartnamesi 
Ko. da mevcuttur. Heı gün görülebilir. 

Devlet Demiryolları Beşinci İşletme Müdlirlüğünden : 

F evzipaşa - Diyarbakır hattı üzerinde Akçadağ - Ma
latya istasyonları arasında kilometre :?33+500 - 234+800 
de 10 bin l\1.3 ve Şefkat - Yolçatc arasında kilometre 337 
- 339 da 10 bin M.3 olmak üzere cem'an 20 bin metre mi-

360 
300 

. 232 -
u., -

7377 15 
2250 -

375 -

750 -

427 50 
1080 -

300 -
336-

1050 -
675 -

İzmir Memleket Hast, 

,, 71 

lzmir Memleket Hast. • 

1-6-39 itib. J ny 
19-6-39 9 -

19-6-39 9 -

Toprak Mahs. Ofisi Şefaatlı Ajansı 27-6-39 15 -
,, ,, Y ıldı:ı.eli ,, 26-6-.19 

Edirne Vilayeti 
İzmir Memleket Hast. 

İnhisarlar U. Müd. 
,, ., 
,, ,, 

lst. Belediyesi 
Ask. Fab. U. Müd. SAK. Ank. 
D. D. Y. 5ci işletme Malatya Ank. 

ve Haydarpaşa 

Mersin Belediyt!si 
Yozgat Alay SAK. 
Nığde C. Müddeium. 

71 Vilayeti 

21-6-39 15 -
1-6-39 itib. 1 ay 

29-6-39 14 -
29-6-39 14 30 
29-6-39 15 -
27-6-39 14 30 
16-6-39 14 -
29-6-39 11 -

20-6 39 15 -
12-6-39 14 30 
12-6-39 15 -
14-6-39 15 -

Yozgat C. Müddeium. 
İsparta Vil5.yeti 
İst. Vakıflar Direk. 

,, 71 

(tashih) 22-6-39 16 -
31-5-39 itib. 1 ay 

26-6-39 15 -
26-6-39 15 -

71 ,, 

. " " lzmir Cezaevi Müd. 
Marmara Üssübahri Komut. SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

Edirne Vilayeti 

İzmir Memleket Hast. 

,, " 

İst. Defterdarlığı 
,, 

26-6-39 15 -
26-6-39 15 -
27 6-39 l) -
26-6 39 15 30 

12, t.3-6-39 

21·6-39 15 -

19-6-39 
19-6-39 

6-7-39 
29-6-39 

Y-
9-

40 - Auk. Bel~diyeıi 
İst. 3 cü icra Sandal Bedesten 
Beyoğlu İstıklal Cad. Anadol 

Han No. 5 

20-6-39 1 o 30 
13,15-6-39 14 -

11 6-39 10 

İst. Ddterdarlığı 
D. D. Y. 8 inci İşletmesi İzmir 

37 SO Sıvas Belediyesi 

22-6-39 14 -
27-6-39 ıo 

20-6-39 14 -

ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manii 
kanunı bulunmadığına dair beyanname, muvakt{at teminat 
makbuz veya banka mektubunun mukavele ve şartıınme· 
lerle birlikte tayin edilen gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavele projesi Malatya, An
kara ve Haydarpaşa işletme veznelerinde Diyarbakır, Ela· 
zığ, Narh, Eloğlu istasyonlarında isteklilere 150 kuruş be
del mukabilinde verilir. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürltiğün Satınalma 

kib balastın, şartname ve mukavele projesine tevfikan kır- Komisyonundan: 
dırma, hat kenarına figüre ettirmek surctile ihzar ve tes- Tahmin edilen bedeli 122543 lira olan 198 kalem takım 
limi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. çeliğinin pazarlığı görülen lüzum üzerine 16.6.939 Cuma gü-
, Eksiltme 29 6.939 tarihine müsadif Perşembe günü sa- n~. s~a~. l~ de bırakılmıştır. İhale A_skeri Fabrikalar Umum 

t 11 d llır ı t ,8 • l t b" d 1 kt ı Mudiirlugu Merkez Satınalcıa Komısyonunca yapılacaktır. a e ma a } ış e me masm a yapı aca ır. 

Ek ·ı... ı{o ı · · b b d ı· aOOOO ı· Şartname altı lira on üç kuruş mukabilinde komisyondan 
sı lmeye nu an ışın mu ammen e e ı ı · . . . . 

d verılır. Talıblerin son teminatı olan 7377 lıra 15 kuruş ve 
ra ır. . . 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesnikle ko· 

Mu~akk~t temı.na~ı 225~ lıradır. . misyoncu olmadıklarına dair Ticaret Odası vesıkasi)e mez-
Bu ışe gırmek ıstıyenlerın kanunun taym ettiği veaaik kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

3 an u el iyesind n: 
B"yo Ylu Ha tahıınesindc ynptırıılacak duynr tamiri paurlıl'' 

konmuş ur. Muhammtn bedeli .,85 liradır. Buna ait şartnaı01 

Zabıt ve !V'u mclat Müdürleğüode görülebilir. Talıplerin 2I 
lira 38 kuruşluk teminat mnkhuz veya mektupla.rile 14.6.939 
çar,amLa 6 liaü ııaat 14.30 de D~imi Eııcümende lıuar b•)uır 
malnrı. 

i ar t ve Zahire 
9.6.939 

Fi atlar 

CİN Si Aşağı Yukarı 

Kr Pa. Kr.Pa 

Buğd. yum. clcstra 
,, sert 
,, kııılca 

Arpa yemlik çu. 
Cavdrr 
Yulaf çuv. 
Kettn tohumu yeni 
Su1am 
Badem iç acı 
iç fındık tombul 
Kuşyemi dökme 
Tiftik deri 

,, mol 

7 10 
5 10 512,5 
5 26 5 30 

9 20 
19 35 
61 20 

103 -

Buj-day 
Çavdcr 
Tiftik 
Katar 
B. peynir 
Mısır 

Un 
Z. yağı. 
Kepek 
Yapak 

Arpa 
Tiftik 
iç fındık 
Kuşyemi 

Kunduz 
Sansar 
Tavıan 

Gelen 

Giden 

z. yağı 1-ci 
Yapak An o dol 52 -

Dı' Flatlar 

71 Trakya 
Butday : Liverpul 

Mısır sarı dökmcı 
,, Şikago 

., beyaz ,, 
,, Vinipek 

Peynir beyaz taze z.:ı - 26 z2 
44 - 60 -

Arpa Anven 
Mısır Londra 

,, kaşer ,, 
Afyon ince 

Keten T.: 71 

Keçi kılı 
Fındık G.: Hamburg 

L.: 

ln,aat Malzemesi 

lstanbul Piyasası Toptan Flyatları --
Alçı yerli 50 kğ-.lık torbası 

" ,, 40 71 • 
,. elman ~ " ,, 

Asfalt yerli kilosu 
., ecnebi ,, 

Çimento yerli 50 kı. çuvalı 
,, eoDebi 50 ,, • 

Çini (mozaikten) tanesi 
,, (çimentodan) ,, 

Fayans ecnebi ,. 
,, ,, (aksamı) ,, 

Kireç (su) tona 
,, ttoz) 71 

., (taı ,, 

1 
Kiremit (Bakıköy) tanesi 

,, (E!!kişehir) 
71 

71 (Kiltahyıı) 
71 

,, (BüyBkdere) ,, 
Kilok (çimento) santimi 

,, (topra ) numaraaı 
,, (dökme boru) kilosu 
,, ( cncbi) ,, 

Mermer (yerli işl~-ımiş) metre mikabı 
Tuğla (Büy "kde.e prese) bini 

71 ( crillöy dellksiz) ,, 

71 (Kağıtlı ne delikli) 71 

,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerlı) tanesi 
., ( ,, ecnebi) ,, 

71 (fr nsiz prese) 
71 

Kercıte (döşemelık köknar) metre mikibı 
,, (çırah, liimb b) 
,, (tavaolık kökoar lııordonlu ,, 
,, (lıaplamalık çı ah) ,, 

71 (ıııvadibi köknar) ,, 
,, (pcrvazlık k<Skcar) 71 

·~ . ~. • . ,...;4 ••·· '. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : --- --------------

3UO 
80 

375 

11 

5 50 
6 50 

800 
600 

o 75 

4 
17 
19 

20 
3900 
4200 
4200 
4200 
4500 
4500 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 

1 
4 

6,60 
tO 

ıoJO 
1oO 

1 

6,50 
8 

Balıkesir birliklerinin bir senelik ihtiyaçları olan 
ton ağır eti knpnh zarfla eksiltrncye konulmu~tur. 

Tcıhruio edilen beddi 35.100 Jiradır. 
Muvakke.t teminatı 2.632 lıra 50 kuruetur. 
lbale 29.6.939 günü saat 11 de Balıkesir Kor Sauııııl 

Komis}o ıu bınasmda yapılacaktır. 
l!.vsaf ve şaıtları her güıı Komisyonda lstanbul ve A'IJ 

ra M. M. V. Levazım Amirliği Satınalma KomisyoıJlarındıı 
rulebilir. 

Tolıplerin h~l i belgeler ve muvakkat teminatlaı mı .b!, ~: 
~eklif m ktuplarını postada vaki gecikmeler muteber del1Jv ~. 
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Münakasa Gazetesi 
,~ ... ~--·· -

Türkiye Cumhuriyet Merkez Baı,kas• 3.6.1939 vaziyeti 

L•ra AKTİF PASİF Lira 

17.164.264.-

ıi/<f eki ltlulıabirlrr : 
~ lirası • . . • • 

QJ içteki MulıabÜ'/er: 
safi Kg. 9.058.321 

a tahvil kabil serbest dövizler 
dövizler ve borçlu ldiring 

Qzirıe tahvilleri: 
hte edilen evrakı nakdiye kar-

tı . . . . . . . . . . . 
llı:ıun 6-8 inci maddelerine tev· 
n Hazine tarafından vaki tediyat. 

•tıedat cıı::dam : 
İne bonoları . • • • . 
i senetler. • • . • • 

""' 1ham ve lalıvildl cıizdam : 
I>cruhte edilen evrakı naktiye
tıin karşılığı esham ve tahvilat 
İtibari kıymetle • • • • • • 
Serbest esham ve tahvilat : • 

1tıcınslar: 
İı:ıeye kısa vadeli avans • 
il ve döviz üzerine. 
"•lat üzerine • • 

24. 142.9I0,17 
12.901.437,50 
1.323.921.92 -

213.063.89 

12.741.252,48 
10.136,77 

8.960.639,35 

58. 7 48.563,-

17.153.233,-

21 .965.696,37 

43. 146.843,47 
7.897.104,-

9.299.000,-
31.JBI, IS 

7.808.794, 15 -· 

rekıirı .. 

38.368.269,59 

213.063.69 

21.712.0'27.60 

141.595.330,-

121.965.696,37 

51.045.947,47 

17.139.155,26 
4.500.000,-

15.151.783,96 

411.691.274.14 

Sermaye • • • • 
llılıyal akçesi: 

Adi ve fevkalade. 
Hu~uıi 

Tı.· ltıvıildeki Be 11kıwllm : 
Deruht · edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vski tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba
kiyesi . . . . • . . . . . 

Kar.vılığı tamamen altın olarak ila
veten tedavüle vazedilen. . . • 

Reeskont mukabili ilaveten teda. 
vaı:ed . . . • . . 

Turk lrmsı Meudııutr 
JJövrz Tııa/ıbıi.datı : 

Altına tahYil kabil döıizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliriııg 

bakiyeleri . 

Muhtelıf • • • • . . . . . . 

15.000.000,-

4.217. 134,25 
6.000.000,- 10.217.134.25 

158.748.563, -

17.513.233,-

141.595.330, -

19.000.000, -

69.000.000, - 229.595.330,-
24.202.994,56 

5.642,45 

29.9~2.377,03 29.9+S.O l 9,4S 
IO'l.727.795.85 

rekıliı 411.691.274.14 

1 Temmuz 1939 tarihinden itibaren: lıkonto haddi % Altın üzerine nvanı % 3 

~· 

le s&nlinden en geç bir sııat CV\'Clint· kad· r kuullS}ona ınıık-ı 
t mukabili tcslını c>tm,.l<>ri lüıunıu ilan olunur. 

* • • Kep üLtP buluııaıı i ·tilıkam taburunun bir seııelik ilı-
'c:ı olan 14 torı sığır eti açık ek:;ıitmr-y" koııulwu~hır. 

Tahmin C"dılcn hPd li 3780 liradır. 
Muvokkot tewinutı 283 linı 50 kuruştur. 
İhale 27.6.939 günü sant l l ne Balık('sir Kor Satınalma 

0ıtıısyoııu biııasında yapılacaktır. 
Evt5af "ıte ıaı tlur her güo Komisyonda görült bilir. Tnlipk-

4 Lelh helgelerile ınuvakknt tenıinatlaulc birlikte Komioyo
tnH racaatları Jüzunıu ilan olunur. 

* • • Balıkcbir merkez birliklerinin bir aylık ibtip1çları o-
n 95 tuU llU kupalı ı:arf}a eksiltmeye konulmu;ıfUl', 

f11luuiu edıleu bu.lttli 9975 liradır. 
Muvakkat tt'r:uinatt 749 lira 5 kuruştur. 
Ihale 26.6.939 günü saat 15.30 dn Balık< sir Kor !Satmalrı a 

Otnisyonu binasında y~pılacaktır. 
Evsd ve şart1nr her gün Komisyonda görülebilir. 
Taliplerin beni belJelcri ve muvakkat tcnıiuatlaı mı hn\İ 

klif mt:ktuplaıı.ıı postada vaki gecikmeleri muteLcr değildir. 
bale santından evvel on geç bir saat evvelıne kadar komisyo
trıakbuz mukabili teslim etmeleri liizomu ilan oluuur. 

Kayseri Kültür Direktörlüğünden : 

Pazarviran Köy eğitmenleri yelittirme kursunun 1.6.939 tari· 
hinden 3\.1. Teş. 1939 tarilıine kadar ola erzak ihtiyacı liıtesi 

Azami Asgari Mu. fiat 
Erzakın ismi Kgr. Kgr. Kr. San. ..._ ______ ---
llıck 40000 

7000 
'de ya~ 3000 
~Ytio yağı 1500 
~ taaıe şeker 1500 
ol şeker 251JO 
ltiı:ıç 40CO 
~karna 4000 
~1a1. peynir 1750 
~ Ylin 1500 
~111tur 4000 
~ lıru faaulya 3500 
~Olıut 1500 
'lateı 2500 
~tu ıo~an 2500 

ik 750 
~Q (Birinci ekiatire Aksaray) 1000 

~~ tbüm 2000 
50 

~lıriye 500 
-'te faıu1ya 6000 
~rcimek 500 
~bak 3000 

dun 100000 

~- 1555 
S-bun 2000 
~llzio 1000 

da 500 

---
20000 
3000 
1200 
400 
400 

100:) 
1750 
1750 
500 
400 

1750 
1500 
400 
800 

1000 
220 
3j0 
500 

7 
150 

1500 
100 
400 

40000 
' 400 

600 
100 
ıoo 

9 
30 

100 
J5 
32 
28 
28 
28 
5[) 
30 
7 50 

15 
6 56 
5 

10 
30 
15 
15 

300 
30 
15 
7 50 
7 50 
2 

21 
40 
30 
15 

~ 
~ P~zarviran köy etitmenleri yetiştirme .kursunun 16.9.39 tarihin
'n l ikinci tetrin 1939 tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda cins 
;' .tıJiktarlan yaulı 2B kaleru. erzak açık. ~.kıil.hneyo konulmuştur. 
'lıp olanlanD yü.ıde 7,5 temına\; akçolerı ıle ticaret oduıudan alın· 

mış belgeleri ile birlikte 14.6.939 çarıamba günfi saat 9 da maarif 
müdürlüğii bionsıuda toplanacek komisyona ve şartnameleri gör
mek isteyenlerin de her giln öğleden ıonra maarif dairuino müra
caat etmeleri il&n olullnr. 

Amasya C. Müddeiumumiliğinden : 

Amasya ceza evinin 1.6.939 gününden 31.5.940 senesi 
sonuna kadar beheri 480 gramdan bir çifti 960 gram itiba
rile bir s nelik 2 8700 kilo Amasya Beledıyesinin kabul 
ettiği ikinci nevi yerli buğday ekmeği bu günkü belediye 
rayicine göre 10402 lira 50 I...-uruş muhammen bedel ~le l 
haziran 939 tarihinden itibaren 24 gün müddetle kapalı 
zarf U'ı>ulile eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin muhammen bedelin % 7,5 olan 780 lira 
18 kuruş ~5 santim nisbetinde para veya tahvilat ve bankı:. 
mektuplarınsn mahsus kanunda sara.bati veçbile teklifoame00 

ye ekliyerek ihale gftnü olan 24.6.939 cumartesi günü saat 
14 de kadar Amasya müddei umumiliğinde toplanan .ko
misyona verilmesi lazımdır. 

İhale günü müddeiumumilik dairesinde toplanan ko .. 
misyona saat 14 den sonra verilecek teklif ile teminat mek
tupları kabul edilmiyecektir. 

Bu ihale 24 6.J9 cumartesi günii saat 15 de Amasy 
C. Müddeiumumilik dairesinde toplanan komisyonun hu
zurunda yapılacaktır. 

Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Müddeiumu
miliğine veya o yer ceza evi müdürlüğüne ihaleden evvel 
müracaatları ilan olunur. 

Bal ıke~ır Asl .. eri Satın ima Komısyonunda.u : 

Bahkcsir askeri hastahımesinin ve merkez hiı liklninin 
14.000 kilo ~iit, 12 000 kilo yoğurt açık eksiltmeye ksnmuş
tllr. (Bir sf'ı.elik) 

lhale"'i :t0.6 939 salı güııti saat 11 d .. Bıılıke.::ıir kor Sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk t~minatı 203 liıa 29 
kuruştur. 

Evsaf ve ~artlar komi yonda mevcuttur. Taliplt'ıİn muay
yen gün ve sııatte Balıkı::sir Askeri Saturnlma komisyonurıa mü
ncaatları. 

İzmir Veteriner Müdfirlüğünden : 

Hocadaki aygır depo undaki damızlııdarın Öderniş Tire 
Torbı)lı 8§Jm duraklarındaki eşPk aygırlarır.ıın bir senelik ih
tiyacı olan 50070 kilo yulı:tf 6.6 939 tarıbiuden ıtibaren 15 gün 
müddet.e eksiltmeye konulmuştur. 

(Devamı 4 üneü sayfada) 

~ D 1 Ş DEPOSU---
M. İ B R A H İ M B ER K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

v e e n a s r i D i ş D e p o s u d u r. 

Daimi bir sergiye maliktir. __ _ 

İatanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

11 Huiran 1939 
--.-.-.. ..... 

1 - Şartn meleri ve listeleri mucibil'.!ce (37"8) metre 
mik'abı müskirat (953) metre mik'abı tütüııe ait olmıık ii7e
re ceman (4711) metre mik'abı sandıkhk kesilmiş tahta pa
zarhkla satın alınacaktır. 

il - Tahtalar Memleket hancinden getirildiği takdirde 
metre mik'abının muhammen be~cli sif İstanbul 30 memle
ket dahilinde verildiği tnkdirde 36,30 liradır. Muvakkat te· 
minatı hariçten getirilecekler için ( 10.599,75) lira dahilden 
verilecekler için (12 8~5,751 liradır. 

111 - Pazarlık 26 Vl.939 pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaut Şubesindeki Alım Satım 
Komisyonundn yapılacaktır. 

iV - Şartnamelerle eb'at listeleri her gün Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğü veznesinden (855) 
kuruf mukabilinde alabilirler. 

V - Tamamı veya bir kıımı için pazarlığa iştirak 
etmek isteyenler muayyen gün ve saatte verecekleri mikta
rın % 7,5 kuruş hesabile teminat paraları veya banka mek
tuplarile ve diğer kanuni vesaikle adı geçen Komisyona 
gelmeleri. (4084) 1-4 

" il • 

1 - Osram, Tungsram, Filips ve Luma markalarından 
olmak üzere mevcut listesi mucibince mahtelif vatlı1' (7590) 
adet ampul yeniden paı:arlıkla s tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1400 muvakkat teminatı 105 
liradır. 

3 - Pazarlık 14.Vl.939 çarşamba günü saac 15 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis-
yonunda yapılacaktır. · 

4 - Listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız a

lıııabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen günde % 7,5 
güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(3790) 4-4 

• •• 
1 - 12.6 939 tarihinde ihale edilec ği illin olunan 7 a

det tah mmür kabının eksiltmesi görülen tuzum üzerine 
10 gtin müddetle temdid edilmiştir. 

il - Muhammen bedeli sif 23000 muvakkat teminah 
172.S liradır. 

llI - Pnznrlık 23.6.939 cuma günü saat 13 de Kaba· 
taşdaki Levazım ve Mubayaat Şube5indeki Ahm Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün slSxü geçen Şu e vezneıiB· 
sinden ve İzmir Başmüdürlüklerinden 57 kuruş mukabilinde 
alınacoğl gibi plam da göriilebilir. 

V - Mlionkasaya iştirak etmek isteyen firmalar vere
cekleri malzemenin teferruat ve evsafını gösterir tekliflerini 
münalcasa tarihinden 10 gün evveline kadar İnbi arlar Umum 
Miidtirlüğü müskirat fabrikaları şubesine vermeleri lazımdır. 

VI Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 güvenme paralarile 
birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (4024) 2-2 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Cinıi ve miktan 

Yüz bin kilo kösele 
Elli bin kilo sarı vaketa 
On bin kilo siyah vaketa 

Tahmin 
bedeli 

Lira Kr. 

165000 00 
125000 00 
25000 00 

hk 
teminab 
Lira Kr. 

315.000 00 16.350 00 
Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminııh yukarda ya

zılı üç kalem l·undura malzemesi kapalı zorf eksiltmesile 17.6.939 
cumartesi gilnü saat 11 de Gedik paşadaki İstanbul Jııodarma S:ı
hnalma Komisyonunca ııabn alınacaktır. 

2 - Şartname 1575 kuruş bedel mukabili adı geçen komisyon· 
dan alınabilir. 

3 - İsteklilezin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri ka
palı zarf tekliflerini ihale günü saat 10 a kadar komisyona verme• 
leri ve makbuz almalara. (3678) 3-4 

ak im ahçesi Gazino 
İnşaat Eksiltmesi 

İstanbul Daimt Encfimeninden : 
Taksim bahçesi dahilinde yeniden yapılacak gazino binası in· 

şaatı 176.613 lira olarnk tanzim kılınan k"şfi mucibince, kapalı zarf 
usula ile eksiltmeye konulmuştur. lık teminat miktan (ICOS ) lira 
67 kuruştur. 

Eksiltme ve hususi şartnameleri ile mukavelename proje ve 
keşif hulasalan ve buna müteferri diğer evrak 883 kuruş mukabi
linde fen işleri mildürlüğünden alınabilir. 

isteklilerin buna benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları 
veaaikle eksiltme tarihinden 8 güo evvel İstanbul Belediyesi Fen 
hey'etine müracaat ederek alacaklan fenni ehliyet vesikası ile 1939 
yllına ait ticaret odası vesikasını ve muvakkat teminat makbuz veya 
mektuplara ile 2490 numaralı kıınun çevresinde hazırlıyacakları ka· 
pah zarflannı ihale tarihi olan 22.6.1939 perıembe szilnü saat 14 de 
kadar Daind Encümeae veraııeleri lbımdır. (8975) 
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Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

lJ P p'l ... t t~N . 1261 

T"Je Jhone : 49 t42 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
fode Prix Caution. 

d'adjudicat. cstimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chargeı 
Jours Heures 

~n~tlona - R6raratlons - Trav. Publtcs-Mat6rlel da Conatr&.1ctlon-Cartographle 

Tranıformation en redaurant dea dep6tı 
ıe trouvant aux a!entours Yealcami (aj) 

PaYıııre roat~ 

Conatr. rarare pr cylinclre Gre a rre 
,, dalotı et pont. • route bparta·BeUSal ,, 

Conılr. barer.a et d~p6t ,, 
,. pr. addactio• eaa polablc 

R'par. mur 
• bitlsae halle poiaso:ıı 
• pavi et cordon 

Gri a gre 
Publiquc 

" 

6C4S 73 

ısrn -
Sl72 90 

7364 45 
4971 30 
1000 
28j -

137~ 32 
1430 -

520 93 Oir. Vnkoufı lçel 16-6-39 15 

14-6-39 14 Munidp. Konya 
V ılayet lapartn moiı a partir du 26-5-39 

21 38 
103 -
108 -

,, " " 
S. A. T. Fabrique Fil Isparta 
MunicİJJ. Nahiye Atabey 
Com Perıu. Municip. İst. 
Dir. Bi ı.":nı Nal. lzmir 
Muoicip. lzmir 

,, 31-5-39 
l .. ·6-3H 15 -
21-6-39 
1~9 14 30 
26-6·39 15 -
26.6-39 18 -

Ptaoctulta Chlmlque• et Pharmaceutlqu••·lnetrumanta Sanlt•lrea-Fournıturu pour Hopllaull __ ....,. ______ . - -- - --~ - . -- ~ ---
Medicamenta (aj) 
Appareilı Roentıen (aj) 

Pli cııcb 

Publique 

Hablllement - Chauaaur•• - Tlaaua - Culra 

10781 -
800 -

ltoffe p ('ıtpotes: 11500 m. (aj) Gre a gre 25"7 30 

~epo~ - c~~g•"!en~ dtchargement 

Cbarıemonlel decharsement de ble: 12000t. Publique la t. O 25 
,, ,, " de ble pendant ua an 

Combustlb&e C;ıırburant - Hullea 

Petrole, ltoiı d cbarboa de lerre 
Semi-cokc: 270 t. (aj) 

Publique 
Pli eacb 

Camion de 3 t.: 2 p. (aj) Pablique 480\l -

" " 6 t.: 1 • " " 4000 -
,. ,, venle de 2 t : 1 p. (aj) ,, 3100 -

location camionı pr. tranıport ordurea 
Aeier: 198 lotı (cab eh 613 P) ( .. j) 
BallHt: 20.000 m3 (oah. eh P. 150) 

" 30{); \ -
Gre a ıre 122543 -
Pli caeh 30000 -

ProYtelon• 

Oree: 38100 k.·paHle: 38190 k. 
L11it: 3 t.-yogbourt: 2,5 t. (aj) 
Pain (aj) 
Lait: 3 t.•yoıhourt: 1 t .•paia: 1 t. 
Paio 

Publique 
Pli caeh 

Pr ıviıiou et combultlble: 12 leh Gre i gre 

5000 -

Paiu l i're qual: 60 t. Pil eada le k. O 09,50 
Viaıade karana;aa: 31,5 t.·ld. cl'aıaeau: 580 le. ,, ,, O 45 
Laiı: O t. Publique • O lO 
Yoıhourt: 28 t. 11 ,, O 16 
Paiu: 175 t · Pli cacb 1-4000 -
Vı:ı de boeuf: 30 t. ,, 0000 -
S 0 , haı icob ıecı, lentillu rouı•, H· Gre i ıre 

n:.oules, pomme de terre, aucre, rai· 
sin ıec, hu ile d' olive1, poia·claicJae et ris 

Suoo blanc et vert, farın•, fromaıc, ıuc· Publique 
re, beurre, lait, pain et viande 

Savon blanc: 4,9 t. ( aj) ,, 1274 -
Surce: 10 t. ,, ,, 2750 -
Foin: 504 t. Pli cach 
Oeuf: 346200 p. ,, 5712 30 
Pain: 1080 t . ,. 171 o -
Vlande de boeuf: 50 t. ,. 12500 -

,, ,, ,, IS.20 t.·id. de mouton: 7 ,8 \. Gr6 i rre 

B) Adjudications a la surenchere 

Au\o uuıc 6 P· (aj) 825-
Peutrcllu co fer, fer cornie e, t6leı en Publique le k. O 07 

plaquem ete.: 8 t. 
Troau tlc uoycr d d.vers objets Gre a ıre 54 70 
Farine, tapiı et di en autreı objell Publiquc 

Sacı uaaıcı: 2603 P· (aj) 521 60 
DecombrH ıunıboot Peleogiduya ecboue Pub1iqu'" 1462 50 

iı Bakırköy (an 
Dinu artic1cı: 554 lota " 
Deoomlnes blt. " 250 -

560-
3 0-
225 -
232 -

7377 15 
2250 -

375 -

750 -

427 50 
1080 -
hOO 
J36 

1050 -
675 -

1134 -
428 42 

1282 50 
937 50 

6l -
42 -

40-

37 50 

Hôp. Reıional l:ı:miı-

" . ' mo;. a partir dil 1 -6-3~ 
lt-6-39 9 -

H6p. Regiooel h:mir 

OUıce Ccreales Aıcnce Şefaatla 
,, ,, " Yıldızeli 

Vil. Edirn" 

19 6-39 9 -

27-6-39 15 -
28-8-39 

21 -6-39 15 -
Hôp. Regiooal lzmir 1 moia a partir du 1-6-39 

Com. Aeh Econ. Monop. Kabatache 2!}.tJ.J9 14 -

" " 29-0·39 14 30 
" ,, Z9 G-39 15 -

Com. Pcrnı. Municip. lat. 2M:-39 14 30 
Com. Ach. Dir. Gen. Fı b. Milit. Ank. 10.6-39 14 -
S•me Expl. Cb. de fer Etal Malatya 29-6-39 l 1 -

Ank. et H. pafa 

Mı nicip. Mr rsin 20-6-39 15 -
Com. Ach. Milıt. Yozıat 12-6-39 14 30 
Pıoc"reur Gen. Niğde 12-6-39 15 -
Vilayet Nitde 14-6 39 15 -
Procureur Gen Yoıırııt 22·6-~9 16 -

(rcctif) 
Vikyt:t laparta moiı a partiı- du 31 5 39 
Dir. Vakoufı lst. 26-6-39 15 -

" " 26-6-39 15 -

" 
,, 26-6·39 15 -

,, ,, 26-6-39 15 -
Diı. rt.a iıon Peaal«ı bnıir ~7-6-39 15 -
Com. Ach. Comm. Bue Nav. Marmara 26-ö-39 15 30 

" Place Forte Çanakkale 12,13 6-39 

Vılayet Edirne 21-6-39 15 -

H6p. R6gioaal Is.mir .!)-6-39 9 -
" 

19-6-39 9-
Com. Ach Regiment Dörtyol ,l 1-6-39 15 
Com. Ach. lnt Tophane 26-6-39 15 30 

,, Gın•İ•on Kltabya 29-6-39 11 -
,, • 29·6-39 l!i -
,, lnt. Aok. 12-6°39 11 -

Munieip. lamir 19-6-39 16 -
,, 

" 
23-6-39 16-

Deftarat lat. 6-7-39 

" 
,, ~-6-39 

Monicip. Anlı. '>0-6-39 JO 30 
Dir. Bienı Nat lıt. 22 6-39 14 -

Beme Exploit. Ch. fer Etat izmir 21..6.J9 10-
Municip. Sivas 20-6-39 14 -

il• W' 

(3 üncü sayfadan devam) 

Ilı it' gı.ioü 22.6 939 pcr§embe gHnü Vilayet Daimi E 
ıııcnınde ı hule ediltc•·ktir. Tulipleı in şartnameyi görmek i 
lı,.r ~iiu 'eterineı müdürlüğüne ve eksiltmeye iştirak rtrnek 
t iy<·nlerin 22.6.9 ~9 da vilayet daimi encümenine müracat 
iltin olunur. 

Niğde Tüm~n Satınalma Konıi':lyonundJn : 

Niğde \·c B.>- gtırnizonlarının iht:yacı olan l OS,00o ~ 
sığır ert kapalı :ı:arf a ıılile alınacaktır. 

lbalt• i 26.6 919 paıarlesi «'ünu ~ncı t ] O dn l'\'&ded•· 'fıı 
, e ~ ~ 

Sa. Al. Ko da vapdıwakııı-. Tahoıin bedeli 22.050 Iirn iır·, 
tııamrsi Niğ'rle d(\ Ko na görü leb·li r. lstf'kliler ı n f Prtinıtll r 
velive v teklif nıekıuplarını nıuayyrn zamandan bir s:ı•' t 

velkıne kac.lar Niğde d~ l'tira. Sa. AL Ko. nu vermeler .. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Çorlu hastanesi ihtiyacı için 60 bin kilo süt 29. 
tarihinde yapılan eksiltmesine talip .zuhur etmediğindeO 
oiden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 26· 
pazartesi günü saat il dedir. İlk teminat 517 lira 50 
r11ştur. Şartname ve evsafı her gün Çorluda ko. da . 
lebilir. Taliplerin kanunun ı ve 3 maddelerindeki veıal 
birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif aıe 
larını Çorluda ko. na vermeleri. 

• • • Çorlu hastanesi ihtiyacı için 50 bin kilo Y 
29.5.939 tarihinde yapılan münakasasında talip zuhur e 
diğiuden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur· 
lesi 26.6.939 pazar esi günü saat 16 dadır. Pey paratl 
lira olup şartname ve evsafı Çorluda kor sabnalma k 
her gün görülebilir. Taliplerin kanuny 2 ve 3 mad 
deki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat ' 
line kadar teklif mektuplarını Çorluda ko. na vermeleri 

İstanhul Levazım Amirliği SatınaJma Komisyonund 
1500 ton klldar huğday kırdmlacaktır. Kepah zar la 

siltmesi 26 6.39 pazartesi giirıü saat 15 de Tophanede fıt· ır 
Anı Sa. Al. Ko. da yapıl" c11.ktır. Tahmin edilen bedeli 996!,; 
ru 66 lrn~.u~ il~ .teminatı 746. lir~ 90 kuruştur. Şartn• ıt• 
Ko. da gorulebılır. Hrr mevk1 ıçın ayrı ayrı fiat verme" !',,,ı 
tır. İsteklilerin kanuni veıikolarile beraber teklıf mektopl 
ihale .saatinden bir saat ev\ eline kadar Ko. na nrmeleri· 

İzmir Bclediv 1,. : z4 
Çocuk yu' asmnı ıeneJik ·hı ıçm :,:ıtı n alıaacsak ~ 

knl<'n nıuhtf'hf f'L7.ak f>ksı ı s, h11ş katiplikteki şarınstıl t 
H·çlı 19 6.39 pa1arte5i gunü saat 16 ya uzatılmıştır. ,& f' 
hamr. t>n beddi 2t88 Jirndır. 1 tirak tdece.kler 202 lmılık '. 
minatı, öğleden onra kapalı balunmasına binatn öğledeO ef 
vel l~ t'ankac:ına }'atırarak makbuziJe encümene gelirler. 

. el~ 
• • * Çocu · )UV.ll~ının 5en~lik ihtiyac1 i9in salın alı~• 11 

2000 o ~oyun t tı ıl~ 800 adet koynu dalağı eksiltmetJ, ~ı6 
kAıı~ h_·kı şArtname 1 veçhde l9.6.39 pazartesi günil ea•1 , 
y umtılmıştır. Muhammeu bcdclı 808 lıradır. İ§tirak ede; 
it r 61 liralık teminatı, öğleden !onra kapılı bulunmaaıırı• bl" 
naen öğleden cvv 1 İş bauka ına yalırarak oıakbuıile endi,.,, 
ııe g~·irlrr. 

• • • Çocuk yuvasının senelik ihtiyacı için satıu ah~ 
1 

cnk 7(00 kilo inek sütü eksiltm~.'li, bı:!'-1 katiplipteki -;.,. 
namesi veçbile 19.6.936 p?zartesi günü saat 16 ya uzatıl ·tf 
tır. Muhammen bedeli 700 liradır. lştiıak edecekler 5t~_.
lSO kuruşluk teminatı, öğleden ıonra kapalı lt•lua..._. 
binaen öğleden •••el İf banlraıı•a yatırarak makbusil• 
el mene ıelirler. 

• • • Çocuk yu•aaıııın Hnelik ihtiyacı içia satın ~ 
cak 8 biıa kilo birinci aevi ekmeğin eksiltmesi bat kiti,..._.. 
teki fartaamesi veçhile 19.6.939 pazarteıi g~oü saat ıe! 
azablm1ttır. Muhammen bedeli 800 lirad1r. lftirak ed" 
ler ~ liralık teminatı öğleden sonra kapalı bnluna.t~ 
binaen öğleden evvel it bankasına .yatırarak makDazil• 
clmene gelirler. 

••• 
Şeker ve heya& ••b•n ahaacakhr. Bak, htç liltuaaacl• V 

Me•leket Ha11taneat lli11ına. 
--f'M Tt!ll!!f'" i i ( 1 o • 

lmtlyas tshibi n yaaı itleri Dinktarl : f.mau Glrtt 

Baaaldıtı 1er: Merku Buım-.i, Galata 


