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ABONE ŞARTLARI 
Türltiye için 

3 AYLIGI 
(j 

12 " ,, 

Kur,•ş 

450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler için 
l 2 aylığı 2700 

._.,._ ______ __.. ------ ... ____. -
Sayısı 5 kuruş ________ .... ______ _ 

Resmi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir. 
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Umum Tüccarların ve ~ ü e a·h h iti er; n mesleki Organıdır 
'=-- ....,,., 

0 iRK T HAR KETLERi il 
fllrllk lktısat A. Ş. 

.9:.9 tarihine müsadif cuma 
fevkalade olarak toplanan 
Umumiyede Şirket nizam-
5ci maddui aşağıda yazılı 
tadil edilmiştir : 

dde 5 - Şirkelin merkezi 
tda olacak, gerek Türkiye-
gerek ecnebi memleketler
lla:ı eörüldükçe. idare mec
•fından umumi bey'ete arz 

d• il auretile şubeler açılacak 
p.ıı fiyel iktisat Vekaletine ib
rf ' gazeterle ilin edilecektir. 

~--·---
iye Nalt Sanayi T .A.Ş. 

e mecliıiaia 15 mayıs 1939 
deki içtluıaında nrilen ka
•ibince Şirketin meclisi idare 

n Y eıaa Be har Salamonua 
vof atına binaen, müteTef

inhilal eden meclisi idare a:ıı:a· 
ilk mecliai amnminin içtima· 

.~ ltavibine arz edilmek üzere p,- en Vitali Amon meclisi 
f 'ıalıiıoa tayin edilmiştir. 

Piyaaaıı 

Fi atları 
Blok 

depoda t. 160U 1650 
KrAble 

depoda t. 1400 - 1450 · 
b• 

1 " ,, 

Marlnlave 

depoda t. 1250 - &275 
bookerde t. 3lti. 

Tüvanan 

--=====~ 
İdare mecliainin 18 mayıs 1939 

tarihinde vaki olan içtima'ında da 
atideki karar ittihaz edilmiştir. 

Görülen lüzum üzerine Heyeti 
idareyi teşkil eden dört azadan 
her ikisinin müçtemian YllZ edecek
leri imzalarla şirketi ilzam etme
lerine ve bu esas dairesinde ica
bedeo sirkülerlerin tanzimine ve 
bu hususun usulcu tesciline ve bu 
muamelatın ifası husunun şirket 

müdürü azadan İare.el Ovadia ya 
ıelayet verilmesi. ---·- -
Ermls-Emnlyet-Kartal MUtte

hll Konserve Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi 

14 Haziran 1939 tarlhınde fev• 
kalade toplantıya davet olunan he
yeti umumiye niaabı müzakere 
hasıl olmadıtıudan dolayı içtima 
edememiştir. Hiaaedarlar yeniden 
12 Temmuz HM9 çcrşamba gunu 
saat 10,30 da Ayvanııarayda fabri
kada ayni ruznamenin muzakeresi 
için içtımaa davat olunurlar. 

Demir ve Madenlyat 

ietanbul piyasası 

Toptan fiyatları 

Bakir 

Tahtı. ve yuvarlak 60 - 61 

Çinko 18,- - 18,50 

Demir 

Şartnameler (Bünyen) Belediyesinden ve Ankarada Bele 
diyeler İmar Heyetinden psrasız olarak alıuacnkhr. 

Tekliflerin tayin edilen günde sant 14 fi kadar Bünyao 
Belediye Riyasetine veıilmesi veyahud posla ile bu saatte ka· 
dar gönderilınetıi Jnzımdır. 

Vezirköprü Belediye Riyasetinden: 

80 hektnr me~kün 31) lıektar gayri ınıc.skun vü~atinde 
tahmin edilen Vezirköprü kaznsmm hali hazır bartasc yap
tırılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 2300 liradır. Muvakkat temi
nat akçası 172 füa 50 kuruştur. 

Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. ihtisas vesikal&rı 
musaddak taliplerin Vezirköprü belediye riyasetine müra
caatları lnzımdır. 

Kati ihalesi 11.7.9J9 salı günü saat 16 da Vezirköprü 
belediye daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Müracaatlar ihale saatine kadar kabul edilir. 

Çanahkalc Nafıa Müdürlüğilndeo ; 

Eksiltmeye konulan iş : 
Çenaklrnle - Baha yolunun ı+noo-t5+fl30 kilomet

releri ar&sındaki 13265 metrelik şose tamiratı esasiyesi o
lup keşif bedeli 29011 lira 65 kuruştur. 

İstekliler şartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa 
müdürl~ğünde bedelsiz olarak görebilirler. 

İhale 15.7.939 tarihine rasthyan cumartesi gfinii saat 
J 1 de nafıa müdürlüğü binasında toplanacak komisyon hu· 
zurun~a yapılacaktır. 

İnşaat müddeti mukavele tarihinden itibaren 180 iı 

1 

günüdür. 
Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2175 lira 87 ku

ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden ni
hayet 8 gün evveline kadar vilayet makamına mfiracaatle 
alacakları ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yılmn aid ticaret 
odası vesikasını komisyoca vermelel'i IAzımdır. 

isteklilerin tayin edilen giln ve ıaatte Yo 7,5 teminat 
akçaları ile vilayet daimi encUmeuine müracaaatları ılln 

olunur. 

İzmir Belediyesinden: 

Karşıyaka 1717 nci sokak Kemal paşa caddesi au ida· 
resine kadar mevcut olan kanalizasyonun istasyona kadar 
temdit suretile yaptırılması iıi baş kAtiplikteki keşif ve 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 1462 lira 23 kuruş olup ihalesi 10.7.939 pazar
tesi günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 1 tO liralık temi· 
ııatmı öğleden sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden 
evvel it bankasın" yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

Çorum İskin Müdürlüğünden : 

10,7.939 pazartesi günü saat 11 de Çorum iskan Müdür· 
lüğü eksiltme komisyonu odasında 17500 lira keşif bedelli 
iskilibe bağlı Alagöz Bayat nahiyesinde inşa edilecek 50 
çift i,kAn evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Bu inşaata lbım olan kereste idarece verileceğin· 
den keşif bedeline dahil değildir. Mukınele eksiltme, bayın
dırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif 
hulasasile buna müteferri diğer evrak Çorum iskin Müdür
lüğü ve Ankara İskan Umum Müdürlüğü Fen heyetinde iÖ· 
rülebilir. 

Muvakkat teminat 1312 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektupları ve bu işe benzer iı yap

tığına dair idarelerinden almıı olduğu vesikalar 939 yılına 
aid ticaret odası vesikalarını 10.7.939 pazartesi günü ıaat 
lO a kadar Çorum iskan Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

• * • 
Şose tamiri ve kaldırım yap : Bak lıt. Belediyesi ilin-

larına. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. ----- -
Afyon memleket hast. yap. elektrik tesisatı : Bak Afyon 

VilAyeti ilAnlarına. 

depoda t. 
boukerde t. 

llQO - 1150 
28şi. 

Camlık kti14tbont 11 - 1 1 ,50 
Dört köıe, lama yu, ıo _ l0,50 1 Yozgat Belediye Bn5kanl1ğından : ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

KGk 

fabrikalar t. - - 1650 
i depoda t. - - 2150 

Sömikok 

depoda t. - - 2150 

Petrol 

Mıblık ailme ı 1,50 - 12,50 i Cıımii kebir doğu tarafındaki şadravandan şosaya kadar 
Putrel 10 - 10,50 olan caddenin kaldırımı ~ökülerek yeniden 2040 metre mu 
Siyab çember ı3 - 13,50 

1 rabb•u parke J·aldırım yaptırılacaktır. 
Yuvarlak çubuk 10 - 10,50 

1 fü•lıer metre murabbaı için muhammen bedel 273 kuruş-

K•rflce 12,50 - 14 1 tur. L"' h . 1 .. k · 1 h .. ..,,_I 
r eımı ve ususı şart ar gor ıne ıf-teyen er er guıı og en-

i den sonrn belediye ten memurluğuna müracaat edebılrrler. 
İhale 5.7.939 çarşdnba günü st.nt 14 de belediye encüme· 

e toptan k. 
Q 1 çift teneke 

Galvanizli düz 20 
14175 

l ki 21 485,00 " o u u 

- 25 nince icra edilecrğinden isteklilerin beJcdiyeye muracaatları ilAn 
- 23 1 

, olunur. 
Siyah 13 - 18 

~ Benzin 
; '~ende litreai 15,20 Kalay 

_,, Motorin k.- - 1,- Çubuk 270 275 

,ıırıııııı.ellliiiıi!iıl!liıliılliiiltlJl!liiii!!!iii!!!!i!JıımllM!İıiııııliiıll!lıl!iii!ft~~~~~~-?.~ 
;I) 

Yozgat Vilayet Makamından : 

1 1291 lira 59 kuruş keşifli hususi idareye ait eski has· 
eksiltmeye tahane binasının tamiri 20 gün müddetle açık 

Adanada Belediye Riyasetinden : 

Belediye Zabıta memurları için otuz çift Fotin yaptırıla· 
caktır. 

İhalesi Tem muzun üçüncü Pazartesi gilnOn aaat onda 
Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

Nümu~e ve şartnamesi Yazı işleri Müdürlüğtindedir. Ar
zu edenler hergün oradan görebilirler. 

isteklilerin mezkur gün ve ıaatta Belediye Encümeni
ne müracaatları il4n olanur. 

Kereste, tahta ve saire 

İnıaat Uıta Okulu Direktörlüğünden : 

Muvakkat 
Muhammen fi. Tutarı teminab a) M ·u·N A A ALA R ı vazedilmiştir. 

• Eksiltme 10.7.939 pazartesi günü saat 10 
z:s.....s=~==------........ -=.,.,.-==--...,·----·---w....,..,_ 1 daimi encümeninde yapılacaktır 

da vilayet Parti Alınacak malzemenin Kuruı L.K. L. K. 

t-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Han ·a 1 İstekliler vilayet daimi encümenine müracaatla bu hu· 
1 ıusa ait şartname ve keşfi her gün görebilirler. 

Bünyan Belediydıinden : 

Bünyan ka!abasının 90 hektarlık meskun ve g,ayrimeskuo 
nın halihazır hartasile bunu çevrelıyen 60 hektarlık arazile 
hektara var' .ti sabanın 1/2000 mık yaslı münhanili takeo

ltık hart, ~.110 ohm iıi cksiltmiye ~ karılmı~Lır. 
lıin uaktu hedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 6.7.939 cuma günü saat 15 te Bünyan Belediye 

eıiodd toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafından yapıla
tır. 

Muvakkat teminat 187,5 liradır. 
Eksilt mi ye i§t\rak edeceklerin vaktinde BelediyQ}er laıar 

ttinden iştirt\k vesikası almaları ve bunu teklif muktubuna 
ınaları lbımdır. 

1 Taliplerin % 7,5 teminat akçalarile tayin edilen gün ve 
1 saatte vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

• * • 1499 lira 17 kuruş keşif tutarlı Akdağmadeni hu
susi idare dairesinin natemam kalan üst katı 20 gün müd
detle açık eksiltmeye vaz edilmiştir. 

Eksiltme 10.7.939 pazartesi saat 10 da viliyet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Madendeki isteklilerin orada hususi idaresine müraca
atla bu hususa ait keşif ve şartnameyi görebilirler ve % 
1,5 teminat akçalarının oraya yabrmak suretile münakasa
ya iştirak edebilirler. 

Merkezdeki talipler her gün daimi encümenine mtıra

caatla bu hususa ait şa&·tname ve keşfi görebilirler. 

N. adı ve evsafı Miktarı 

Çıralı in7aat kerestesi 
kadron, kalaı ve tahta· • 

4400 

dan ibaret. 60 M3. 
1 Çıralı doğrama keres· 4700 

tesi kadron, kalas ve 
tahtadan ibaret. 12 ,, 

2640 L. 198 80 

564 ,, 42 30 

2 Tuğla 120 bin 1300 1560 ,, 117 -
Yukarda adları, miktarları, muhammen fiyatları ve mu

vakkat teminat akçeleri yazılı temrin malzemesi açık eksilt
me suretiyle ve parti dahilinde taliplerine ihale edile
cektir. 

İhale 10. 7 .939 pazartesi günü ıaat 15 de Ankara' da 
okullar sağışmanlığında toplanan komisyon tarafından ya· 
pılacaktır. 

Taliplerin ihale ıaatinden evvel teminat akçe!erioi iıml 



_ 25_Haziran 1939.:------------
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• 
ugü ila U. nmün sa va m aye 'eler Is e 1 

Cinsi Şekli Muhuı l:.ed. T•minat Müracaat yeri Gün Saat _____ __._,,__,, __________ __ -- --.- -~---- ------·-···-... --- ... -
A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, afia i leri, r. alzeme Harita 
~ 

Hastane binası tamiri 
Akdağmadeni hususi idare binasının ik· 

mali inş. 

Parke kaldırım inş.: 2040 m 2 
Kane.lizasyon temdidi 
Eminönü Belediye hekimliti odasında yap. 

bölme 
Helıi tamiri 
Göçmen evi inş. 50 çift 

Aç. eks. 1291 59 
1499 17 

" 
- - h. m 2 2 73 

Aç. eks. 1462 23 
Paz. 97 92 

" Kapalı 

432 97 
z. 17500 -

Mensucat, Elbis", undura~ Çamaşır v.s. 

Fotin: 30 çift 

fJlatbaa işlerıi - Kırıtas&ye azıhane Levazımı 

Diploma bastırılması Paz. 

Nakliyat Boşaltma - YUkl tme ,....__ .. 
inhisarlar mamulatı nakli Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Lavemarin kömürü: 50 t. 
Sömikok kömürü: 205 t. 
Gürgen odunu: 25 t. 

MUteferrlk 

Kırma taş ihzarub 
Şarap mantarı: l5t,O(){)O ad. \tashih) 
Afiş levhalarının boyanması 

Boru ferşi 
Su boruau ferşiyab 

e Sebz · 

Siit: 3 t.-yoğurt: 3 t.-has ekmek: 6 t. 
K. soğan: 27 t. 
Nohut 
K. barbunye 
Sığır veya keçi eli: 27 t. 
Buğday: i6320 k. 
K. Fesulye: 12,5 t.-k. mercimek: 5 t. 

k. üzüm: 5 t.-barbunye fasulye: 10 t. 
-k. bezelye: 5 t. nohut: 5 t.-bul· 
gur: 10 t. 

Taze kabak: 6,5 t.-fasulye: 3~,4 t.-do· 
mateı: 16,2 t.-pııtlıcan: 31,2 t.-bam· 
ya: 5 t.-taze biber: 3250 k. 

Ekmek: 49 t. (temd.) 
Süt: 3 t. - yoğurt: 15 t. taze kabak: 15 

t.-taze fasulye: 15 t.-patlıcnn: 10 t. 
-patatH: 15 t.-domales: 15 t.-ıo
ğan: 6 t. 

(B Müzayedeler 

Paz. 
Aç. eks. 
Paz. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 
Paz. 
,, 

" 

Aç. eks. 

" Paz. 

" Kapalı z:, 
Kapalı z. 
Paz. 

Kaprlı z. 

Paz 
Aç. ekı. 

Eıki otomobil Aç. ıırt. 

lstor kepenk: 5 adet-bölme direği: 6 ad. 
şaç ayna: 2 ad. (temd.) 

75 -

497 -

4971 25 
250 -

8537 -
10950 -

65 18 
267 60 
131 11 

2025 
1000 -
5U00 -
6480 -
8776 80 

8044 -

geçen muhasebe vez.oesine yatırmaları lazımdır. 
İbale edilecek temrin malzemesine ait şartnameleri o

kumak istiyenler her gün inşaat usta okuluna başvurabi· 

lirler. 

Nakliyat-Boşall-ma-Yükletıne 

Edirne İnhisarlar Baş Müdürlfiğilnden : 

939 ma!i yıla içinde Malkara. inhlı:ıc.rbr idaresi nauuna 
f ekirdağına gelip huradr.n Malknraya ve Malkaradan lstanbu· 
Ja iade edilecl"k dolu ve boş tiitün \·e içki snndıklarile yaprak 
ttitünden ve lev11zımı ve eair eş}amrı Tı,kirdı;ğrna uakJ]yesi 
mevcut \art, amesi mucibinr,e 19.6.939 gününden 10.7.939 gü
ııi:ue hndar 20 gfio müdd,,tle açık ektıfümeye koııulınuştur. 

Mu~akkat ihule günü olan 10.7 939 larılıine mfündit pa 
zartesi günü saat 14 de isteklılerin bir enelik muhammen 
nakliye ücreti olnn 495 liranın % 7 buçuğu olan 37 lira l 3 
kuruş dipozito akçesini inlıi~arl il' idaresi veznesine yatıra· 

rak alınacak mnkhuıl.ı Edirne inhısarlar ba.;ıınüdürlüğüue ve· 
ya Tekirdağ ile Malkara ıdarelerine müı aı:aatlc pey sürmeleri 
ilnn olunur. 

Mahrukat, Benzin, r"1akina yağla12_ v. s. 

İzmir ili Kültür Direktörlüğüuden : 

İzmir ve mülhakatı ilk okulları 205 ton Sömikok kömü
rü yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuetur. 13.7.939 
tl\ribine rastlıyan pPr§emhe günü aat 11 de ihalesi yapıla

caktır. Muh u~rıen bedeli 4971 lira 25 kuru"tur. ilk teminat 
37:{ liradır. Bu işe aid şartname her gün dairemizde görüıebi .. 

Yozgat Vilayeti 

" " 
Belediyeai 

" 110 - lzmir Belediyesi 
7 35 lst. Belediyesi 

33 47 
" " 1312 50 Çorum iskan Müd. 

- - Adana Belediyesi 

5 62 i&t. Belediyesi 

37 13 Edirne inhisarlar Başmüd. 

373 -
18 75 

821 25 
4 8» 

20 07 
9 74 

151 ss 

486 -
658 26 

604 -

ist. Komut. SAK. Fırcdıklı 
İzmir Kültür Direk. 
İ.st. Belediyesi 

Y oLgat Vilayeti 
İnb·sarlar U. Müd. 
ist. Belediyeai 

" " 
" 

,, 

Niğde Vil. ve Aksaray Vil. 
BalıkeSır Asit. SAK. 
ist. Komut. SAK. Fındıklı 

. " it " bmir Lvz. SAK. 
İzmir Lvz. SAK. 

" " 

Bornova Ttin en SAK. 

Edirne C. Milddeium. 
Çorum Ask. SAK. 

Y o:r.gat Vilayeti 
Sivas Beledıyesi 

10-7-~9 10 -
10-7-39 10 -

5-7-39 14 -
10-7-39 16 -
27-6·39 14 -

27-6-39 14 -
10-7-39 10 -

27.5.39 14 -

10-7-39 14 -

26-6-39 1 o 30 
13-7-39 11 -
27-6-39 14 -

4-7-39 10-
2-7-39 16 -

27-6-39 14 -
27-6-39 14 -
27-6-39 14 -

27-6 39 15 -
I0-7-39 11 -
26-6-39 14 -
28-&-39 11 -
11-7-39 16 -
10-7-39 16 -
26-6-39 15 -

10-7-39 11 

6-7-39 15 -
4-7-39 15 -

3-7-39 14 -
12-7-39 a kadar 

lir. İbtekli!nin tPminatları ile hirJikte, vukarıda yazılı gün vr 
bl'Jatle hükumet komığcnda vilayet daımi encümenirıe Laşvur· 

malan ilnn olunur. 

Balıkesir Orta Okulları Sattnalma Komisyonundan : 

Tahmini Muvakkat lhulc Eksiltmenin 
Erzakın adı Azı Çoğu fıati teminatı tarihi şekli 

Torı Ton L. Kr. L. 'r. 
Kok kömürü ~()() 400 30 bir 900 00 

tonu 
1U.7.9d9 Kapah 

pazarbsi zarf 
saat l l de 

Orta okul:arın mayıs 1940 sonuna kad11r ilıtiyacları hu 
lunım yukarı<la nuı, mı tarı, teminatı, ihale şeklı vt: ıarihını 

göst"ren hır kıılem kok kömurü on be~ gün müddeti~ kapalı 
zarf usulil(! eksıhıoiye çıkıırılınıştır. 

Eksiltmiye iştirak etmt:k istiyenlE;r şartnameleri Öğretmen 
okulunda l:ıcrgün gürebilufor. Kanunun tariiau duhiıuıot: ha
zırlıınmı§ oJan zaıflarnı yukarıda yazılı ihaltJ günunde belJi saat· 
ten hır saat evveline kadar Kültür Direktörlüğünde müteşekkil 
Komisyon Ba§kaultğına verilmesı ve bu saatten sonra getirile· 
cek zarıların k bul edilmiyeceği ılan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

Satın alınacnk 16 ton birinci b&nzin ve 10 ton motorinin 
I0.7.939 pazartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

Tasınlanmış tutarı 4ç9u lira ve ilk teminatı 375 lira .. 
dır. Evsaf ve şartname!:i KomisyonJadır. Görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzla· 

• 

t 
ilk Muhnmıncn 

teminılt bedeli 

7 35 

18 75 

32 47 

4 89 

20 07 

5 62 
9 74 

97 92 

250 -

432 97 

65 18 

267 60 

75 -
131 11 

e iyesind n: 

Eminö ü Belediye Hekimliği oduınd 
yıptırılacak bölme, 

Cerrabpaıa lıpıtahanesine ahnflcek k 
silmemiş 7 irmi bef bin kilo gürg 
odunu 

Bayazıt Bdediye dairui HilalarınlD t 
miri 

Şehir dahilindeki Afiş levhalarının b 
yanmuı 

Fcriköy mezarlıaı krıpmor. kadnr ol 
Terkoı suyunun mezarlığın içine te 
zi '1 için boru ferşi, 

İlkokullar için bastırılecak Diploma 
Karecn Ahmet mezarl·ğında yapılııcıa~ 

su borusu fcrşiyab. 
Yukarıda muhammen bedelleri ve ilk teminnt 111iltdsrJar1 

yaıılı i~ler ayrı ayrı pazarlığa konulmı:sştur. İtıale 27 6.939 
aah gücü s41at 14 de Dr imi Et cümende yapıl cnkhr. Şartnıa' 

me Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. la· 
teklilerin hiulannda yazılı ilk teminnt makbuz veya mektı:b• 
ile ihale günü muayyen saattıı Daimi Encümende bulunma\erı 

rile birlikte Galata eski ithalat Gümrüğündeki Komisyo 
gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Ağır topçu taburu için şerait ve ev.safı dahilinde • 
ton levamarin kömürü satın alınacaktır. Pazarhğı 26.6.9 
pazartesi günü saat I0,30 da yapılac3ktır. İsteklilerinin b 
li gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satınalma Komis 
nuna gelmeleri. 

Müteferrik 
Yozgat Vilnyeti Daimi Encümeninden : 

Yozgat - Y crköy yolunanun 17/700, 14/600 kilometrelı 
anısında yapılacak 8:>37 lira keeif tutarlı kırma ta~ ihzatB 
yirmi gün nıüd<letıe açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 4.7.939 salı gün soat 10 da vilayet daimi 0nc~ 

mr:mindc yapılacal.tır. a 
Taliplerin bu hususa ait şartname ve keşfi her gün dai 

eucümende görebilirler. 
İsteklilcnn tayin edilen gün ve saatte villiyet dısimi encU 

menine müracaat~arı. . "' 
Tuğla alınacaktır. Bak: kereste sütununda İnt at Usta Qkııl 

ilanına. 

·-
Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ankara garnizon birlik ve mfiesseseleri ihtiyacı iç' 
1 55.000 kilo taze fasulya kapah zarfla eksiltmeye konmııf 

tur. 
Tahmin bedeli 7150 lira olup muvakkat teminatı 

lira 25 kuruştur. 
Eksiltmesi 10.7 939 pazartesi günü saat 15 dedir. 

Sarıkamış Aske-ri Sntınalma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bed. İlk temiıt1' 
Kıtaıı Cirısi Kilo Lira Lira ~ 

Snrıkamıı ıadeyağ 35,000 31,500 2362 -
Kars ,, 30,000 25,500 1912 ~ 
Sarıkamış sığır eti 155,000 26,350 1976 
Kars ,, 140,000 22,400 1680 ~ 
Sıırıknmış çam odunp 3,500,000 31,500 2362 
Kari ,, 3,000,000 39100:> 2925 

Yukarıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi 8-71939 eO' 
mcrtcıi günil sadeyağı 12.30 d a, sığır eti 9 da, çam oduna 10 dJ 
Snrıkamışta mıotaka Levazım Satınclma Komisyonuodn yapılac•lr 
t ır. Şartnamesi ve evınfı dokuzuncu kolordu taraflndan 374 sa:f111 

kitap her garnizonda ve her gün görülebilir. İateklilcrin kanuni ~ 
sikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat e\ff,ı 
Komiıyona vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 

Karadeniz Boğazındaki birliklerle hastanesinin ihtiyacı olıı~ 
IS,500 kilo koyun eti satınalınııcaktır. Kapalı zarfla ihale~ 
11.7.939 Salı günü saat 15 HO d yapılacaktır. Muhammen kıf 
meti 6975 liradır. İlk teuıınatı 62.+ liradır. Şartnamesi her gaıı 
komisyouda görülebilir. 

• • * Karadeniz B ı~azındaki birlı lerle hastanesinin ihtiyıcl 
olan 85.000 kılo sığır veya keçi etlerinden fıatı mfümid olıt11 

ss.tmalınaca 1 .tır. Kapa.ı z•afl:ı ihalesi 11.7.939 da Salı günü ıaal 
15 de yapılRcnktır. Muhammen kP1rnetleri sığır etinin ~8.9<JOt 
keçi etinin 27,200 liradır. ilk teminatları sığır etinin 2168 lir• 
keçi etınin 2040 liradır . Şartnamesi bedeli mukabinde verile' 
bilir. 

.. • • Selimiye garnizonundaki biılikJerle Haydarpaşa b•'' 
tnnesiuin ıhtiyacİ oları 48 bin kiJo koyun eti satın alına~aktır• 
Kapalı zaıfla ihalesi 10.7.939 pazartesi günü saat 11,30 da 11' 
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caktır. Muharnmen kıymets 20,640 liradır. ilk teminatı 1~48 nnni vesik 1lsrile birlikte mez~ ur Ko:nisyondıı bulunmaları ve 
• dır Ş rtn·ımr'-İ her gün Ko.nisyon<la görülrhilir. kapalı zr.:rf !çın ihıı• • s:ı..ı.tinı> ı lıır ~.:ıaı evv. !ıı.t• k rtar tehlıf 

• • • İstanbul komutanlığına b:ığlı birliklerle Gümü~suyu 
tanesinin ihtiyacı olan 71 bin kilo koyun eti satm alma aktır. 
alı zarfla ihalesi 10.7.939 pazartesi gfinfi saat 15,30 da v.ı
cakttr. Muhamm<'n kıymeti 30,530 liradır. ilk teminnt1 i290 
dır. Şarmnmeısi bedeli mukabilinde verilebilir. 

rg" • • • Selimiye garnizonundaki birliklerin ihtiyacı : J .. o 150 
kilo sığır veya keçi etlerinden fıatı mfü:aid olanı satın a

nt caktır. Kapalı zarfla ihalesi 10.7.939 pazartesi günü saat 
bo de yapılacaktır. Muhı:ımmen kıymetleri sığır elinin 49500 

dır ve keçi eti11in 46500 liradır. lik teminatları sığır etiniu 
old l3 lira keçi etinin 3488 liradır. Şartnamesi bedeli mukabi
te e verilebilir. 

k • • • İstanbul Komutanlığı birlikleri içh şerait ve evsa· 
ne• dahilinde bin liralık nohud satın alınacaktır. Pazarlığı 26 
rlsrı .İran 939 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Istekli
.939 tı belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satmalma 
tn•' isyonuna gelmeleri. 

is· 
ubd • • • İstanbul Komutanhğı birlikleri için şerait ve evsafı 

ilinde 5 bin liralık kuru barbunye fasulyesi satın ahna
tır. Pazarlığı 26.6.939 pazartesi günü snat 11 de yapı· 
ktır. lstek'ilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutan· 
aatıoalma komisyonuna gelmeleri. 

Balıkesir Askeri Satıııalmn Komisyonundan : 

Balıkesir birlik leriııiu ihtiyaçları olan 27 ton k uı u soğan 

ekiiltrueye konulmuştur. 
Tahmin ecıleıı bedelı 2025 lindır. 
Muvakkat temınau 151 Jirn 88 kuruştur. 
İhale 10.7.939 pazartesi günü sant 11 de Balılı..e~ir Kor 

ınalma Komisyonu binasında yapılacaktır. • 

İzmir Lcrazım Amirliği Satıııalma Komisyonund u : 

İzmir M;,t. M~. Birliklerinin 70320 kilo Bulgur ihtiyacı 
alı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ne~ İhalesi 10.7.39 pazartesi güm1 saat 16 da Kı~lada İzmir 
azım amirliği satınalmn komisyonunda yapılacaktır. 

ai Tahmin edilen tutı:rı 8776 lira 80 kuruştur. 
Temiuat muvakkata akçaııı 658 lita 26 kuru;tur. 

nc:D Şartuamesi hergün komisyonda görüiebılir. 

)ıııl' 

İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
ermek mecburiyetindedirler. 

Çatalon Tilmen Satmalma Komi~yonundırn: 

Çatalca için aşağıda yazılı altı cins s1>bze açık eksiltmeye 
: ulmuştur. ~ksiltme ll .7.939 salı günü saat 14 de Çatalca· 
içil l'iimen Satınalma Ko. da yapılı:ıcaktır. S ~bzclere ait evsaf 
ıı( eartname her gün komisyonda görülebilir. 

iıı'' 
lıt 

Cinci Tutarı hepsine ilk teminatı 

Y eiil faeulye 
Barnya 
Patlıcan · 
Dolmalık biber 
Domates 

Lira Kr. Lira Kr. 
129 60 180 75 
930 60 
403 20 
638 40 
144 
635 

fJ 
~ • • * Ç.!rkesköy için e;l!ğıd.:ı yazılı altı cins sebze açık ek-
~ ey:ı konulınu~tur. Eksilimf: 11.7.939 salı güniı saat 16 da 

~leada Tümen SııtınaJma Ko da yapılacaktır. Sebzelere ait 
91 f ve şnrtnanıe her gün Ko. da göıütebiJir. 

Cinsi Tutan lif psinin ilk teminatı 

Kabnk 
Yeşil fa,.ulye 
Bamya 
Patl.cun 
Dolmalık biber 
Domates 

Lira Kr. Lira Kr. 
13.~ 30 ] 63 65 
86H 40 
36;, 40 
59~: 50 
lOB 
108 

ÜrnJtill Koruma Ceuel KooıutanlığtnJau : 

mektulılarını vermeleri. 

Çorlu Kor Sııhnalnıa Komisyonundan : 

iS0.000 kilo sığır eti kııpnlı zarf usulile alınacnkur. İhalesi 
10.7.939 pazartesi günü saat 1 t df' Çorluda Kor Satrnalma 
l(omisyorıunda yc.1pılıu::.ıktır. ilk JJP,Y parası 28J 2 lira 50 kuruş
tur. Şartname ve evsafını görnıek ısteycnler her gün Çorluda 
Kor Satınalma Komisyonunda görebiliıler. 

* * • 230,000 kilo yu'af kapalı zarf uc;ulıle al.nııc ktır. İha· 
lesi 11.7.939 sah giıuü :;aat 16 da Çorluda Kor Satmalrna Ko. 
da yapılacaktır. İlk pey parası 862 hra 50 kuruştur. Şartname 
VP ev~fım görmek esteytrıler h 0 r gün Çorluda Koı Satıuulma 
Ko. da göriilebilir. 

• • • 20 000 kilo ~·ovun ctı kapalı zarf usuliJ~ alınacaktır. 
lb:ılrsi 10.7.939 pı;-zart si giioü :·mat 16 da Çorluda Kor Sa
tınalmn Ko rıa vapılncal.tır. llk pey p:ırası 075 Jıradır. Evssf 
VP. şartaacm.si görmek istcyl·nler her gün Çorluda Kor Satıcı
alıua Ko. mı. müracaatla görebilirler. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalnıa Komisyonundan : 

90.200 kilo sade! rıı~ı kapalı zarf usulıle satın alınacaktır. 
Sade yağın beher kilosu 100 kuruştan 90.200 lira kıymet bi· 
çihni~tir. İhalesi 10.7.939 pazartesj J!Üııü Eaat 11 de Çanakka
lede Mst. Mevki Satınalma Ko. da yapılacaktır. lsteklil. rin 
şartnameyi 451 kuruş mukabilinde ve posta ücreti kt>ndilerinr 
ait olmak i.ızere Ç·makkale Mst. Mevki Sııtınnlma Ko. dan 
ister ve alabilirler. Şartname} i gene Ankc1ra, İstanbul, İzmir ve 
Oiyarhııkır T...evazım ll.mirliklpri sııtınn)maları ile Balıkesir Kor, 
Urfa Tüm ve Çanakkale Mst. mevki satın almalnrmda da pa· 
rasız görülebilir. Taliplerin ilıııleden bir saat evvel teminat ak
çe.::ıi olan 5760 lira \'(' ıbale kanununun 2, 3 maddelerindeki 
vesaikle bir saat c' vel Komisyonumuza müracaat etmeleri • 

Erzurum Askeri Satmalma Komisyonundan : 

Sad.eyağı tahmin bedeli ilk teminatı 
Kilo Lira Lira 

Erzincan 22000 22000 1650 
Bayburt 8000 7200 540 
Trabzon 1 1000 1 IOOO Sı5 
Plomer 4600 4830 362,25 

Yukarıda yazılı mevkiler için kapalı zarfla alınacak 
sade yağının eksiltmesi I0.7.939 pazartesi günü saat 15 de 
Erzurumda askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsi birden ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı da ihale edi
lebilir. 

• Sadeyağı Tah. be. ilk teminatı • * 
Kilo Lira Lira krş. 

11000 9900 742 50 Karaköse 
10500 9450 7f'8 75 Kağızman 
14000 12880 966 Sürbehan 
13000 1196J 897 Iğdır 

---
48500 44tıh1 3314 25 
Yukarıda yazıh mevkiler i~in sadeyağı alınacaktır. Ka

palı zarfla eksiltmesi 10.7.939 Pazartesi günü saat 16 da 
Enurumda As. sa. al. lto. da. yapılacaktır. Hepsine birden 
ve her garnizona ayrı ayrı fiyat verileceği gibi her garni
zon için ayrı ayrı teklif verilebilir. 

Liilı hurgaz Türr en S•tı.rnlma Komisyonund •• ı : 

19.6.939 pazartasi giinü saat 11 df' paz3ılık]a ek:::iltmesi 
yapılacak oJau Kaynarca ve Hayrabolunnn 405 er ton kuru 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Afyon Vilayetinden : 
Afyon memleket hastahanesinde yaptınlacak 21622 lira 89 ku

ruş keşif bedelli Elektrik tesisatından 12093 lira 85 kuruta tekabül 
ı e~en ~ısmı _ ı ı. 7 .9~ sah g~nü saat 15 de Afyon Vilayeti Daimi En· 
cumemndc ıhale edılmek u1.ere, kapalı zarf uıulile eksiltmeye ko-

1 nulmuştur keşifname, şartnameler, planlar €0 kuruş bedel mukabi
linde Afyon Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 007 
lira 4 kuruştur. İsteklilerin Ticaret Odası kayıt ve~ikası, şimdiye 
kadar buna mümasil işleri müteahhit olarak yaptıklarına dair elle· l3eher kılonun 

Muhammen Muvakkat 
Mikttırc 

Kilo 
·yor; 7000 

fıatı teminatı 

Kr. Sa. Lira Kr. 

İhalenin 
Günü Saati 1 

rindeki vesaiki ve en az üçüncü unıf enatelı.törlük vesikasına bağ· 

Şekli )ayarak ihaleden sekiz gün evvel vi!ıiyet makamına istida ile mü· 
racaalla alacakları vesika ve teklif mektuplannı 11.7.939 tarihinde 

~ç 20000 
fa. 20090 

' iye 

]()() 526 
24 25 363 25 
13 25 198 75 

ıaat 14 de kadar vilayet makamına vermeleri veya göndermeleri 
4.7.939 11 kapalı zarf ilan olunur. (4566) 1-4 
1.7.939 14 Aç. eksiltme 
5.7.939 ı l " " 

r• lstaobulda Orman Koruma TalimgAhı ihtiyacı için yuka
e· cirs ve miktarları yazılı üç kalem erzakın ihalP.si göstP.rİ· 

n::-vr=a 

atbu vrak Eksiltmesi 
Gaziantep Vilayetinden : 

gun ve saatlerde Ankarada Orman Koruma Satınalma Ko· 
,. r:>ııunda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbulda Demirkapıda ldarei Husuaiyeyc nit (1385) lira muhammen bedelli evrakı 
r· 'n Koruma Satınalma Komisyonunda Vf" eksiltmesi vnpı- matbua açık el.ıiltmeye konulmuştur. Taliplerin rıümune ve şr.rtlan 

~ K · 1 k h .. .. . . . ı' görrıı k üzere her güo v müı:ıakasııya iştirak için de 6.7.939 pe"· 
,. olan omısyondtı parasız o ara ergun gorülebıhr. stek- şe b " " t (IS) d (l 03) 1. 88 k 1 k kk . . . . . m e gunu san ıe ıra uruş u muva nt tenıınatı 

~ açık eksıltme ıçın muvakkat temıoat makbuzları ve ka· 1 hamilen Vilayet Encümenine müracaatları ilaa olunur. (4471) 2-4 
1 

Cinsi Mikdarı Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

% 7 .5 te- Eksiltmenin 
minatı ıekli Saati 

Lira Kr. 

82XI 14 eba· 50 to. takri. 1 J60.
dında mo· 4'JOO Kg. 

87.- A. Eksiltme 1 i 

lenz kAadı 
Perçin mücel· 6 takım 445.- 33.37 ,, 15 

lit hurufatı 
ve teferruat 

1 - Nümune ve listesi mucibince yukarda cinı ve mik
darı yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usuller· 
le satın oh nacaktır. 

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

111- Eksiltme 4.VIl.939 sah günü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saot
lerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyo· 
na gelmeleri ilin olunur. (4329) 2-4 

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

lira lira şekli saatı 

---------------··· ----
Kamyon 2 ad.3tonluk 4800 360. aç.eks. 14 

" 1 ,, 6 ,, 4000 300. " " 14,30 
Satış kamyonu ı ,, 2 ,, 3 JOO 232. ,, ,, 15 

l - 21.lV.939 tarihinde talip zuhur etmediğinden ce
man 4 adet kamyon yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek· 
siltme şekil ve ıaatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 29.Vl.939 perşembe günü Kabataıda 
Levazım ve Mubayaa~ Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnameden her gün sözü geçen Şubeden pa· 
raıız ahnabdeceği gibi kapalı satış.kamyonu planda görü
lebilir. 

V - istekliler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(4170) 4--4 

• •• 
1 - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlaıı ıçın satın 

alınacak 160.000 kg. ağır dizel yağına 25.V.939 tarihinde 
talip zuhur etmediğinden pazarlıkla yeniden eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 11200 lira muvakkat teminatı 
840 liradır. 

111 - Pazarlık 29. VJ.939 perşembe günü saat 16 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün ıözli geçen Şubeden para-
sız alınabilir. • 

V - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve ıaatte 
% 7,5 güvenme paralarile meı.kur Komisyona gelmeelri. 

(4202) 4-4 

WWW M*kZi WWWWWdNWWW :s:=------
. . . . 

Kat'i teminat Tahmin. bedeli 

149,23 994,88 Şile· Afva yolu üzerinde Gökıu köprü· 
sü ıose inşaatı. 

145,43 • 969,56 Cadde bostan iskelesi plij yolu kenar 
kaldırımları yapbrılmaaı. 

92,07 613,80 Cadde bostan iıkele ve plaj yolu ka
tranlanması. 

144,05 960,32 Topkapı Küçük çekmece ufalt yolunun 
bozuk kısımları tamirata. 

Yukarda tahmin bedt:lleri ve kat'i teminat mikdarları yazıla 
yolların inşa ve tamirleri pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. İhalesi 
26-6-939 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
Talipletiıı muhammen bedelin % ı5 nispetinde kat'i teminat makbua 
veya mektubu ve Nafıı.1 Müdürlüğilnden buna benzer en az 500 li· 
ralık iş yaptıklarına dair alacakları ehliyet vesikalan ile ihale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan, (4466) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

1 -Bir tanesine yirmi lira kıymet biçilen bin iki yüz elliden 
bin beşyüze kadar vasıf ve örneğine uygun altlı iistlü ıomyalı de· 
mir karyola 1.7.939 cumartesi günü saat onda kapalı zarf uıulile 
aatın alınacaktır. 

2 - Şartnameai yüz elli kuru' karşdıtında Komiıyondan alına· 
bilecek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin iki bin iki yüz elli lira· 
lık teminat ve 'artnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektupla
rını en geç belli gün ve ıaat dokuza kadar Komiıyona vermit ol· 
malan. (2308) (4233) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet dıe l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudicatioa et du 

Cabier dea Chargea 
Jours Heuru 

d 'adjudicat. eatimatif proYiıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Conatrucllon• - Rtparallons - Trav. PubJlca-Mat6rlel da Con•tructlon-Cartographl• 

Repar. bitilse hôp. 
Acbevement cooıt. bafüıe Adm. Particuli· 

ere Akdatrnadeni 

Publique 

" 

1291 59 
1499 17 

Conat. paveı ea parquets: 2040 m2 
Prolongement canalisation 

le m2 2 73 
1462 23 Publique 

Gre iı ııre Conıtr. cloison danı chambre medecin mun. 
Repar. W. C. 
Conıtr. maiıonı immirreı: 50 doublu 

,, 
Plı cach 

Hablllemant - Chaua•ure• - Tlaaua - Culr• 

Bottinu: 30 pairu 

Tranaporl - chargement - d6chargMnent 
--__;;,,----~---------..... -
Tranıport articlea moaopolidı 

Tr•v•ux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmpreuion dipl6me1 • 

Combuatlble - Carburant - Hulle• 

Charbon lavr.marioe: 50 t. 
S.mi-tolre: 205 t. 
Boia d'orme: 25 t. 

DJnre 

Fourniture pierr•ı cauee1 
Peinture, tableauıs:, afficlaeı 
Poae tuyaua 

,, ,, d'eau 
Boucbonı pr. •in: 1500000 p. (rectif.) 

. ProYl•lon• 

Raiıia aec, prune, epinard, polreau, bari
cotı barbounya, ete. 

Combeauıı:, carotte1, tomatea, auberıinu, 
choux, pourpier, celeri 

Fromage blanc: 2,5 t.-id. kacher: 500 k.-
farine de riz et aaıidon 

Farine, aemoule, vermicellea et macaroniı 
Oeuf: 30000 p.-citronı: 4000 P• 
A•oiae: 230 t. 
Viaade de moutoo: 20 t. 
Viande de boeuf ou de chbrea: 67 t. 
Proviıioaı: 15 loll (aj) 

Pablique 

Gr6 a gre 

Gre a gre 
Publique 
Gre a ıre 

Publique 
Gre a ıre 

" 
" Pli cacb 

Publique 

,, 

,, 

,, 
Pli cacb 

,, 
" 

Sucre, lait, pain, yogbourt, fariae, ete. (aj) Publique 
Oirnona: 27 t. ., 
Poiı·chicbe Gre a ır6 

' Haricota barbunya ,, 
Viande de boeut ou de chevre: 'l7 t. Pli cach 
Bl6 conca11e: 76320 k. ,, 
Haricotı ıecı: 12,5 t. leatillea rouıu: 5 t.- Gre a rrlı 

raiıin •ec: 5 t.-baricotı barbounia: 10 t. 
petiu poiı: 5 t.- poiı·chicbe: 5 t.- ble 
ooncaue: 10 t. 

Courıea: 6,5 t -haricota: 38,4 t.-tomateı: 16,2 Pli cacb 
t.-auberıiaea: 31,2 t.·combeauz: 5 t. 
poivre: 3'250 k. 

Paia: 49 t. (aj) Gre a gre 
Lait: .J t.-yoıhourt: 15 t.-courıeı: 15 t.-ha· Publlqu• 

rlcoll nrb: 15 t.-auberıineı: IO t.·pom-
m• de terre: 15 t.-lomatea: 15 t.-oiıoonı: 6 t. 

F oia: 900 t. (aj) Gri a gre 
Lait: a t.-yoghourt: 3 t.-paia lre qual.: 6 t. Pabliq•• 
Broyaıe orıe: 800 t. ,. 

B) Adjudications it la surenchere 

Automobile F ord Publique 
,, •ieuz " Caıquettea, macbinea, ete " 

CaaHu, ficell• et aaaı Gr6 ı il'e 

97 92 
432 97 

17500 -

497 -

75 -

4971 25 
250 -

8537 -
65 18 

261 60 
131 il 

10950 -

15410 -

2025 -
1000 -
5000 -
6480 -
8776 80 

80« -

4000 -

110-
7 55 

33 47 
1312 50 

Vil. Yo1gat 

" ,, 
Mun. ,, 
Municip. lzmir 
Com. Perm. Municip. İst. 

" ,, ,, 
Dir. EtabliH laımigreı Çorum 

Muoicip. Adana 

Dir. Monopole. Edirne 

10-7-39 10 -
10-7-39 IO -

5.7.39 14 -
10-7-39 16 -
27-6-39 14 -
27-6-39 14 -
10-7-39 IO -

3-7-39 10 -

10-7-39 14 -

6 62 Com. Perm. Municip. ht. 'l7 ·ô-39 14 -

Com. Ach. Commaod. lst. Fındıklı 
373 - Dir. Culture lzmir 

26-6-39 10 30 
13-7-39 l l -
27-6-39 14 -18 75 Com. Perm. Municip. Jat. 

4 89 
20 07 
9 74 

821 25 

Vil. Yoı:ııat 
Com. Perm. Municip. lat. 

., ,, 
" ,, 

Com. Ach. Econ. Mooop. Kabatacbe 

4-7-39 
27-6-39 
27-6-39 
27-6-39 
2·7-39 

I0-
14 -
14 -
14 -
16 -

33 76 Com. Perm. Municip. lst. 10-7-39 14 -

287 25 

120-

144 -
52 50 

862 50 
675 -

1155 75 

151 88 

486-
658 26 

,, 
" 10-7-39 14 -

,, " 10-7-39 14 -

,, " 10-7-39 
" ,, 10-7-39 

Com. Acb. Corpı Armte Çorlu 11-7-39 
" ,, 10-7-39 

Com. Acb. Mılit. Tire 8-7-39 
Vil. Balıkelir 26-6-39 

,, lçeıl 26-H-39 
Com. Ach. Milit. Balake1ir 10-7-39 
Com. Acn. Comm. Mmt. lat. Fındılalı 26-6-39 

,, " 
Com. Acb. Int. lı:mir 

,, ,, 
,, ,, 

26-6-39 
11-7-39 
10·7-39 
26-6-39 

14 -
14 -
16 -
16 -
10 -
16 -
10 -
il -
14 -
11 -
16 -
16 -
15 -

604 - Com. Aeb. Div. Borııoya 10-7-39 11 -

Procureur Gen. Edirne 
Com. Acb. Milit. Çorum 

Com. Acb. Dlv. Lüleburıu 
Vil. Ni~de et Aksaray 

300 - Com. Ach. lat. Ank. 

Bur. Executif ZoniUldak 
VU. Yozıat 
2eme Bur. Faillitea Iıt. Mereaa, Tıt· 

cılar No ao 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 

6-7-39 15 -
4-7-39 15 -

28-6-39 11 -
27-6-39 15 
10-7-39 11 -

8-7-39 14 -
3-7-39 14 -
27-6-39 12 -

3-7·39 14 16 

ln,aat Malzemesi 

lstanbul Piyasası Toptan Fiyatları 

~------
Alçı yerli 50 kR.lık torbuı 

" " 40 ,, ,, 
,, alman 50 ,, ,, 

Aıf alt yerli kilo1a 
,, ecnebi ,, 

Çimento yerli 50 kg. çuvala 
,, ecnebi 50 ,, ,, 

Çini (mozaikterı) taneıi 
,, (çimentodan) ,, 

Fayans ecnebi ,. 
,, ,, (akeamı) ,, 

Kireç (su) tona 
,, (toz) ,, 

" ~a~ " 
Kiremit (Bakıköy) tan~ıi 

,, (Eskışebir) ,, 
,, (Kütahya) ,, 
,, (Büyilkdere) ,, 

Künk (çimento) eantimi 
,, (toprak) numaruı 
,, (dökme borw) kiloıu 
,, (ecnebi) ,, 

180 
80 

375 

11 

5 

5 50 
6 50 

800 
600 

o 75 

4 
17 
19 

400 
100 
400 

12 
75 

7 
4 

6,50 
10 

10 10 
700 

1 
6,50 

8 

3 
5 

18 
20 

Mermer (yerli işlenmiş) metre mikibı 800 
3000 
1100 
1300 
1300 
13,50 
28,50 

Tuala (Büyülrdere pre1e} bini 
,, (Fcriköy delikaiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (atef, yerli) taneai 
,, ( ,, ecnebi) ,. 
,, (fransiz prese) ,, 

Kere•te (döşemelik köknar) metre mikabı 
20 

3900 
4?00 
4200 
4200 
4500 

22 
4800 
5200 
5000 
5200 
5200 
5200 

,, (çırah, lambalı) • 
,, (tavanhk köknar kordonlu ,, 
,, (kaplamahk çıralı) ,, 
,. (ııvadibi köknar) ,, 
,, (pervazlık köknar) ,, 4500 

(3 fincü sayfadan devam) 

otuna talip çıkmanıas111dan 28 haziran 939 ıar§amba gfinCl sa•' 
11 de Lüleburgaz tüm Ko. da pazarlık &üretile ihale yapılacal•· 

İsta1'bul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Çatalca Müstahkem Mevki birliklerile hastenesinio 9,. 
nelik ihtiyacı olan 18,800 kilo koyun eti satın alınacaktır. 1'•· 
pah zarfla ihalesi 10.7.939 pazarteıi günü saat 15 de yapılacak· 
tır. Muhammen kıymeti 6530 liradır. ltk teminat 494 Jiradıt• 
Şartnamesi her gün Komısyooda görülebilir. 

b) ~~UZ~ VEDELER 
Siimer Bank Sellüloz Sanayii Müessesesinden : 

MüP.ssesemizde birikmi~ olem takriben 6300 aded muh&f"' 
lif cins müstamel boş çuval ıle .510 aded boş teneke 4 7.959 
tarihinP. müsadif salı günü saat 14 te lzmitte müesıese ıneı· 
kezinde açık arttırma duretile satılacaktır. Talip olanların ~ 
7,5 pey akçelerile mtiracaatleri. 

İıtanbul ikinci iflas Memurluğundan: 
Mfiflis Bedros Şahin Ere aid olup Mercanda Tığcıll" 

rıda 3/9 No. h mağazada bulunan kaıket ye makine fi 

saire açık artırma suretile 27.6.939 salı arünli saat 12 d~ 
paraya çevrilecektir. İstiyenlerin mahallinde hazır bulu..-' 
ları illıı olunur. -
. ......, .....--=-ı Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim Talimhane Palas No. • 
Pazardan maada her arün ıaat 15 ten llODra -

lmtiyaa sahibi Ye yam itleri Dinktlrt : ı.n.ll Girit 

Ba1ı1chtı yu : M•kH Buımnl, Galata 


