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Umunı Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
~~~~~~~-~~~~-·---------------e~~~------~~~~~~~----~~ 
~anunlar, Kararna

Ticaret meler ve 

rn uahedeleri 

'lc\lı . 
lıte -rın beraberlermde a-e· ı deai 2548 sayılı ve I0.5 1939 

CekJe · • 'k' d d ttl rı azamı ı ı a e ıönlü genel yazıya bailı Tiir-
'•rtdrnaıkeainin zat eıya- 1 kiye'ye idhali memDu aaddeleri 

ı •n ıayılacağına dair listeaiııde de r••teriJmit bulua-
7676 2738 No lı makta. 

tamimi. 

~ -
1 •arılı n t 2.6. 1939 tarihli 

~"lltıya ektir: 
1 •ayılı ve 8.7.1939 tarihli 

\ t~ htı ile tebl!t edilen zat 
Q ~IYaıının mahiyetleri ve 
~· ltrı İstifade tartları hak-

1 talimata bağlı olan ve ull 

~llıGfredatını aöııteren 1 nu · 
ı· • 

t ••leye Kızılay Cemiyeti 
~t· Merkez Reisliğinin mu
~I 1

• iberiae (yolcuların be-
trırı.J t ' ki . ~ 

·~ •e fC •rece erı azamı 
Y~ lllaıkeıi) ilave edilmiştir. 
\llt ll!arın içtimai vaziyetlerile 
\. 1~.•ıb olarak a-etirilecek en 
,-"tl 1 llJaıkenin adı jleçen ce
\; ? llJÜsaadesi arımmaksı7ln 

•ıt •l k . · ı . . d" ara ıeçırı meıını ı · 

. 20. I0.1939 

Bu maddenin teklifiae aiıJ mu· 
cip 5ebep, cababı ıaııueilte liyi
haaında fU yolda anlahlmaltta.lır : 

« •• . ldbali memnu kopya ki
ğıtları beyudan maada lıteyua 
yakıu renktekilere ile tetail •· 
dilmiştir. Halen •eaınuiyet be
yaz renlı..teki ;kopya kitıdlorıua 
münhasır ltulunıuaaından biliati
f ade beyauwtırak kopya kitıt
ları mebzulen köylere kadar ıo· 
kulmakta ve .köylüler tarafıDtlan 
tabaka halinde ıatın alınarak ..si
gara içildikçe ıigara kijıdı ~k · 
lınde keıilip kullanılaıaktadır. 

Her ne kadar •İiara ka§'ıtlı 

feklinde imal ve istimal edilditi 
~OıQıc ... l.'-)- .1 - .. ..& L-r-J -

kijlıtları .dahi ahkamı kanuniye 
daireıinde müaadere edilmekte 
iıe de m .. nuiyet bilkm1inCin 
beyaz.ımtrak kopya ıkiğıdlarıaa 

talepnamesi tescili t da tefmili ıkaçak Jıtihlikitnıı 
'tıda Ticaret Vekilinin tahdid ıedecej'ine ve. koyu -renkli 
l' alimatnamesi l kopya kağullarının r.enJderi ba-

~c ~yılı kararnamenin riz surette g-örülecet i cihetle si· 
l tna<ldeıinin .ısureti t a t · ı gara kağıdı makamında Jtullanı
lıl\Uedalr 4 üncü mü· lıp kullaıulmadıtı kolayllkla 

k ~)'Yel talimatname koatrol ıedilebilecetine binaen 
~d, ı _ 2 80D9 1 ._ _ iıbu madde bu ıuretle tcablt .e· 

._ . aayı ı aıı;a d'ld' · '•ıat l inci maddesinin ı 1
'" 

~\bikine mütedair talimat- Bu mucib sebebin 16nırükle· 
~ıtı 18 İnci maddeıine ap- rimizce ılS~ önünde tutularak 

1l,L~•kra. ilive e\:lilmiıtir: beyaza yakın rekteki kopya ki· 
~ talepnameai te1eil et- tıdlarınrn J a lıtcyazl rm ribi id· 

l. tn 'b tt b l ı haline moydan veri1momeıinin 
oıı1-ıa 1 

raca a u unu up teminini bildiririm. 
•ra. maim ber hangi bir 

t.i takaıa tabı tutulwaaı 24.10.1939 
haııl olciutu takdirde 

~ Türkiye Cümlıuriyet 

11' .ll.nusıaca tetkik edil
'°•ra takaıı talepnameıi 

tt_~ilebilir .. ,, 

ihracı Serbeıt Maddelerin 

· Yeni Liıtesi 

4.9. 1939 tarih n 2 11869 ta-
)•• Ct.2 - lfbu 4 üncü mü· " t l yıla kararnameye ektir; 

11 '•nıatnaıne neşri tari- 4.9. 1939 tarihli ve 2 11369 sa-
lııuteberdir. 

~trak KQpya Kaiıtla
\ıc. dt. Beyazları Gibi Jdhali 

Olduğu Hakkınaa 
Tamim 

~ No 17533 2746 
1 1•1ılı ve 20.6.932 tarihli 

\~~tıya ektir. 
~.6 

1 Ga:ıetonin 3943 ıayılı 
·1938 rünlG nüıhaaı ile 

14ı~tile~ 3437 aayılı (Tütün 
j il lnhiaarı Kanun•nun) 
'-ltcldeıinin A fıkraaıoda; 
t'Ye beyu YCya beyaza 
~PJa kitıdı ve defterleri 

l ı.~e bunları alıp 1atmak,, 
\~. •t.ıtraaıada da; "Her han 
~·• Tenkte oluraa olsua ıi· 
'- tıllı yapmak, kullanmak, 
\ t~•k, 1aklamak ve b11n-
11'1ıı~ekete sokmak veya bir 

~ ~ .tıt•r bir yere naklet
s:.•tıihııektedir. 

•• beya:ıa yakın kopya 
-. 'tının memnuiyetini ... ta· 

11
'-' •den bu kanun gıad· 

yılı kararnameye bağlı · 1· sayılı 
listeye dahil olan ve ıhracı m•· 
nedilea 111ahaullerden, 9ezelye, 
nohud, fasulya, mercimek, lalJ~
rülce, fiğ, burçak, darı, pamuk 
tohumu, kepek , pirina yai(ı, ke 
çi kıh, zeytinya(lı, kendir, ke· 
ten tohumu, her nevi konserve, 
kerestelerden yalnız fırınlanmış 
kayın ve katran keresteleri ile 
yabani kestane, fındık Ye kı:ııl · 
cık çubukları ve şimşirin lisan1a 
tabi tutulan ve -2- ııumaralı lie
teyo dahil bulunan tiftik, bar
sak, balmuwu, küçükbaş hay 
van derileri, yumurta, ~eytin ta 
neai, ıuaam, bakla ve soya fa· 
ıulyeJinio 2 7.005 aayıla kararna· 
menin 1, 2, ve 4 üncfl aıadcleıi 
hükümlerindea istifade eden 
memleketlere ihracının serbest 
bırakılmaaı ve bu üç ııuıf mem· 
leket haricindeki yerlere ihracı
nın linnı uaulüne tabi tutulma
ıı yilkaek tasdika iktiran etmit· 
tir. 

• • 

MUNAKASALAR 
1 nşaat • T amiral- Nafıa işler_i - Malzeme-Harita 

i 
Turgutlu Belediye Riya.etinden : ı 

l - Tur.ıutlu tehrinin elektrik aantral binası ile iki adet mu
havvile merkezi binaaı inıaatı 22360 lira 80 kurut ketfi üzerincien 
kapalı zarf ile ekıiltmeye konulmuttur. 

2 - Ekıiltme Turrutlu belotliye binaıı dahiliDde müte,ekkil be
lediye enciımenintle 22.11.939 tarihine raıtlıyan çarıamba fiinü saat 
15 de yapılacaktır. 

. J - Bu işe ait evrak ıunlardır : 
A - &ksiltme fartnameıi 
B - Muku·elename ıureti 
c - layan.lırlık itleri renel tartaameıi 
D - Nafıa Vekaleti yapı itleri umumi fenni tartnameai 
E - Feani prtname 
F - Keıifname 
G - Fiat ıilıileıi 
H - Projeler 

Bu evrak 112 kur.ltf mukabilinde Turgutlu ve Maniaa Belediye
lerindea tedarik edilebilir. 

4 - ~u İt• ait •uvakkat teminat 1678 liradan ibarettir. 
5 lıleklileria 939 ıHeıine ait Ticaret odaıı veaikaaı ıile temi-

nat aektubunu Ye bu iti yapabilecefiDo dair Maniıa Viliyetindea 
alacatı nıikayı -Ye iıtekli aüheadiı veya mimar olmatlıtı takdirde 
Mlibendiı uya miaarıa meıuliyete ittiraki f&rtile iti yapaca;ıııa 
dair olan. ııoter seaediai liıt .ıı:arfa koymaları lhımdır. 

6 - lıteklilerin b• yoltlaki teklif aektuplarını 22.1) ,93g tari
lı :ne rasllıyan çarpmba .,ıınü saat 14 de katlar Turzutlu belediye 
reislitine makbuz mukabiliade •ermeleri veyabat bu aaatte kadar 

h.~ .. ~ .. ı. , ... ı..a .ı..1 • postıı iie röndcrmeleri lazımdır. Postada vaki teah· ur kaouı ecıı mez. 

lzmir Belediyesinden : 

İkiçe ımelik caddeıiııde 563 ünci1 ıoltak atzından itibaren 290 
metre boyda ana kaualizuyon yaptırılması fen i,leri müaürlüaün. 
cieki ketif ve 4artııameıi veçı.ile açık ekıiltmeye .konulmuıtur. Mu
amıuen bedeli 4200 lira olup ihalesi 27.Xl.939 pazartesi zünü aaat 

16 dadır. lıtiralt etlecekler 316 liralık teminatı İf bankasına yatıra· 
ırak makbu:ıile enc6mene ırelirler. 

Yukarı Kızılca Köyü İhtiyar Heyetinden : 

Evvelce 21 pn müddetle milaakuaya çıkarıla& ve lıtedel keşfi 
375 lir;t ol&D kubhe tamirine talip çıkaadıa-ındao J 1 iÜn ...mücidetle 
ieri bıralulıaıthr. 

Münakua açık olup 20.11.939 paurteıi ıünü ıaat 17 de Köy 
oduıoda yapılacaktır. 

f ennl ıartna•• Ye ketifnamHini J'Ötmek iıtiyeuler izmir Bat· 
turakta b73 No. lu ıokakta 108 numarada Kadri Akyitide veyahud 
klSy auhtarlıtına müracaat edebilirler. 

Balıkeıir Memleket Hastahanesi Baıtababetinden : 

Açık ek:ailtmeye komılan İf, Balıkeıir Memleket hutahaneıi Su 
yolları içiD mübayaa eiılileeek demir boru bafri1at •• ferıiyatı olup 
keşif bc:deli y~g lira 00 kurut ve munkkat tem ıoatı 15 liradır. 

ihale 27.11.939 tariı.ine ra.ılayan puarteşi günü ıaat 15 de Vi
layet uıakamuıda mitetekkil Daimi Encümen lıuzurunda yapılacak-
tır. 

istekliler yakarıda yazılı po e •aatte muvakkat temiaatlarını 

yatırdınlarma dair makbu:ı yeya banka mektupları ilo encüıaeai 

daimiye v• ketfini a-örmek iıtiyenlerin Balıkeıir memleket haataba
neaiae müracaatları Jizımtlır. 

İıleklilerin lııu itlerle uj'raıtıklarma tlair lıalıkesir Nafıa Müdür 
lüj'ündcn ihaleden liakal ıeki:ı •ün •vvel almış oldukları ehliyet 
veaika ını ibraz etweleri .. rltır. 

----~~~--~------~--~----~----~----,..,..~---------=-
Elelltrık, Hıvaıazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Turgutlu Belediye Riyasetinden : 

1 - Turg-utlu ıehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve di
namo gr•bunun (santral biu.aıı ile iki adet au.hanile merkezi bi
uaaı bari.~ olmak üz.ere) 134n3 lira 40 kuruıluk ketfi üzerinden 
8 . 1 l.Q39 tarihinden itiltaren 45 ann wi1adetle n kapalı zarf usulü 
ile ekıiltae1e konulmutlur. 

2 - Ekıiltme Turgutlu belediye biaaaı dalaillnde mütefekkil 
Belediye Daiai Encümeninde 22. 12 939 tarihine rutlıyan .cuma sil
Dii ıaat 15 ele yapılacaktır. 

3 - Bu İfe ait evraklar : 
A - Ekıiltıne tartaameai 
B - Mukuelename sureti 
C - Bayı•darbk itleri ıenıl tartnameıi 

D - Nafıa V ek ileti yapı itleri umu af fnaf .. rtaameai 
E - Huıu.ıi tartname 
F - f'enai f&rtoame 
G - Ketifnaae 
H - Projeler 

. B• enak 675 kuruı mukabilinde Turrutlu, Maniaa belediye 
reısliklerin.lea tedarik edilebilir. 

4 - ~ ite ait mun.kkat teminat miktarı 7997 lira&ır. 
5 - lıteklilerin 939 Haeliaa ait Ticaret Ocluı Yuibıı ile te

minat mektubunu Ye bu iti yapabilecetine 4-ir Maniaa Vila1otiatl .. 
a~aeatı naıikayı ve iııtekli yükae.k elektrik mlhen.liıi elmatlıtı ıtak
ciırdc yükie.k .elektrik mühendiıinin meauliyete İftiraki -.rtile İfi 
yapacağı'!a daır elan noter aencdini dıt zarfa koymaları lazımdır. 

6-: Jı_telc:lilerin teklif melttuplarıni 22.12.939 tarihine raltlayan 
cuma ıun11 .aaat 14 de kadar Turzutlu belediye reiılitiDe makbuz 
mukabiliDde vermeleri veyahud ayni giln Ye ayni aaatte kadar ya
racak tekilcie posta ile J'ÖndermeJeri lazımdır. Po.stada Taki tMJa. 
hür kabul edilmez. 

Mensucat • Elbise • Kundura - Çamıtır v. s. 
Askeri Fabrikaları Umum Müdürlüiü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 46200 lira olan ıekiz ton sarı ıa
bunlu ve ıeki:z buçuk ton ıiy•h yağlı kösele Aıkeri Fa'brika-
1~~ ~erkez Satınalma Komisyonunca 23.11.939 perıembe 
aunu ıaat 14 le pazarlıkla ıatın 'Alınacaktır. tık teminatı 
3460 liradır· Şartnameıi iki lira otuz ltir kurut mukablltnC:le 
Komisyondan Terilir. 

lateklilerin 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rindeki _veıaik ve Komilyoncu olmadıklarına ve bu itle ala
kadar tuccardan olduklarına dair Ticaret odaıınden veıika 
alarak mezkur jl'Ün ve ıaatte komiıyonda bulunmaları. 

---~•-Tahmin edilen bedeli 46.200 lira olan 8 ton ıarı 1&· 

Umum Müdürlüiü Merkez Satmalma Komiıyonunca Zi. l i ·'1V 
perfembe jl'Ünü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir· Şart
name iki lira .il kuruf mukabilinde K.omiayonôan -verilir· 
Taliplerin muvakkat teminatı olan 3460 lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki veaaikle komi•_yoncu 
olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Oda11 vesikaıı ile mezkür gün ve ıaatte Komisyona 
muracaatları. 

Harp Okulu Satmalma Komisyonundan : 

Harp Gkulundan ıubay çıkacak okurlar için 711 takım aaba1'4in 
elbııe pazarlıkla aatın ..alınacaktır. Pazarlık 22 ikincitetrio a.19 pr· 
şamba a-unü aaat 14 de Aııkarada harp okulu biuaaında müteıekkil 
komiıyoncla yapılaoaktır. 

Muhammen bedeli 23901 liradır. İlk teminatı 1792 lira 60 ku
ruştur. ~rlnamHi Ankaraca mezkur komia,yoncla e İılaabulda i.
tanbul Levazım Amirli~i Satınalma Komisyonunda beraün ıörGlo
bilir. 

Pazarlıta iıreceklerio f8rtnamHinde ya:ıılı veıikalar ve ilk ·t•· 
minat mektup veya makbu;tlaırı ile belli ıün ve aaatte komi•7oada 
bulunaaları. 

Matbaa işleri, kır:taaiye ve yazıhane Lvz. 

Defatir ve evrairı matbua bastırılacaktır. Sak: İıt. Vakıflar Di· 
rektörlüp ilanlarına. 

Mobilya, Büro ve e~ ışyası, M~şamba, Halı v.s. 
Ankara on Tarih Ye Coirafya Fakülteıi Direktörlüfilnllen: 

28.11 .39 salı aünü ıaat 15 te Ankara mektepler muha • 
ıebecıııainde toplanacak eksiltme komiıyonunda 7110 lira 
muhammen bedelli kitap etajerlerinin kapalı zarf usulile ek
ıiltmesi yapılacaktır. 

t.kailtme ıartnameıi ve teferruatı mektepler mubaıebe

ciiiiine yatırılacak 5 lira bedel mukabilinde Fakülte b .. ap 
memerluiundan alınır. Muvakkat teminat 533 lira 25 ku
ruıtur. 

isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve 
ıartnamede yazılı vesikalarla birlikte ayni aün ve saatte 
14 e kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. • ------ - -------
Nakliyat - Ukletme - lioşaltma 

Balıkesir lnhilarlar Baımiidürlüfünden : 

Kabili tezyit ve tenkiı J&rtiyle ve kamyonlarla Balıkesir 
tren duraalına taıınacak Sıncİıra-ıdan 150 bin ve Bi1radıçda:n 
20 bin kilo idare mali yaprak tütünlerin nakli iti mevcut 
ıartnamesi mucibince 10.11.39 tarihinden itibaren 20 ıün 
müddetle açık ebiltmeye konulmuıtur· Tıaliplerin 30.11»9 
tarihine ımüıadtf perıembe aünü saat 14 de ıkadal' Sındırıı 
inhtıarlarına müracaatları. 
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Müteferrik Bu gün ilan olunan 

Münakasa ve Müzaye=-=d:....=.e~le=--r_L_is_te_s_i_ Harp Okulu Satınalma Komisyonundan : 
e~r• 

Harp okuhmdaa subay çıkacak okurlar için 771 tane aı•~ ,a· 
Cinai Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saati kemeri açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 27. l 1.39 paı:.art~;ıoi•· 

nil saat 15 de Aakarada Harp Okulu Dinuında milteşekkıl --~~~------------- ----~------------_...-n='....,..._W_~·--..-.-------~· 
~----------------·~--------------- yonııla yapılacaktır. t45 li• 
A) MUnakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

TurgutJa tebrinio elektrik santral binası kapalı z. 22360 80 
ile iki adet muhavvile mrk. biaası inş. 

(prt. 112 krt.) 
Balıkeıir memleket haataoesi su yolları için aç. eks. 999 90 

mübayaa edilecek demir boru hafriyat 
ve fertiyatı ' 

Kubbe tamiri (temd.) 375 -
Ana kanalizaıyoo yap.: 290 m. aç. eks. 4200 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Turıutlu tehrinin elektrik tesintı ve ye- kapalı z 1349'l3 40 
dek motör ve dinamo grubu ( .. rt. 
675 krt.) 

Mens~at, Elbise, K~dura, Çamaşır v.s. 

Gabardin elbise: 771 tak. 
Sarı sabunlu köıele: 8 t.-siyah yatlı köse

le: 8,5 t. (prt. 231 krt.) 
Sara ıaburılu klbele: 8 t ·-siyah yağlı kösele: 

8,5 t. (şart. 231 krt.) 

pa:ı.. 23901 
46200 -

46200 -

Mobilya, büro ve ev eşyası, Mu9amba Halı, v. s. 

Kitap. etajerleri (şart. 5 L.) kapalı z. 7110 -

Nakliyat, Boşaltma - Yükletme 

inhisarlar mamulatı nakli: 170 t, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Sömikok maden kömürü: 18 t. 
Manıal k8mdrü: 18 t. 
Odun: 300 t. 
Benzin: 14 t .-ıreı: 140 k.·valvalin: 15 k . 

mazot: 15 k. 
Odua: 382 t. 

Müteferrik 

Manevra kemeri: 771 ad. 
Bakır karavana kazan su kovası ıu fırçası 
U-.... .-... A. , •••• üai.&cu.ıw'cıtı" · 

Mu tabiye 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Kavrulmut fındık: 1,9 t.-~kardekıiz üzüm: 
2,2 t.-k. iacir: l ,9 t.-ce.,.iz içi: 2,3 t.-k. 
ka1111 Malatya: 1 t.-elma Amasya: 4,2 t. 
elma Gümüşhane: 4,2 t.-ayva: 780 k. 
portokal dörtyol: 10, 700 ai. · portokal 
Alanya: 5700 ad-maodaline Ri.ze 4000 ad. 

Sabaa: 22 t. 
Ş.hri1e makara&: 30,5 t. 
Zeytin 7atı: 10,5 t. 

12 t. . " 
Salı.un: 26,700 k. 
Bulgur: 4 t.-pirinç: 7 t.-k. mercimek: l t. 

.. briye: l t.-k. ü:ıüm: 4,5 t.-nobut: 2,5 
t.-k. ot: 35 t.-yulaf: 105 t. ·patatu: 3 t. 
toz ıeker: l ,5 t.-beyaz peynir: l t. - k. 
İHir: 500 k. 

Koyun eti: 4, 1 t. (temııl.) 
Pilavlık pirinç: 144 t. 
Saban: 105 t. 
Yulaf: 96 t. 

" 488 t. 

8.MU7ayedeler 

Zeytin 
Baki çuval: 4385 ad. 

aç. eks. 
,, 
,, 

paz. 

" 

aç. ekı. 

aç. eks. 

kapalı z. 

" aç. ekı. 

" kapalı z. 
paz. 

kapalı ı:. 

" aç. ekı. 

" 

aç. art. 

n 

441-
900 -

4500 -

1927 50 

7040 -
6710 -
4725 -
4920 -

10588 -

1722 -
2808 -
k. o 28 
k. o 03,50 
k. o 03,50 

304 75 

---:;:ww;.~ w rr=: rrear......, -------

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 

lzmlr Gftmrük Muhafaza Taburu Satınalma 
Komiıyonundan : 

Umum Muvakkat 
Miktarı tutarı temiaatı lkıiltme 

Ciaıi kilo lira kr. lira kr. tarilal ve saati 
Sömikok •aden ko•Ürl 18,000 « l 00 34 00 24. l 1 .39 14,00 
Mangal klSmGrG 18,000 900 00 68 00 24.l ı,3g 14,30 
OdYn 300,000 4500 00 338 00 24.11.38 15,00 

İzmir ıömrik mulıafua tabaru merkez, Ayvalık ve Urla bö
likleri ihtiyacı için yakarıda cins ve miktarlara yazılı yakacak mad
deleri açık eksiltme suretile Ye ayrı ayrı f&rtnamelerle müoakaaaya 
koaulauttur. Eluiltmeleri hizalarında gösterilen pn vo saatlerde 
yapılacaktır. Şartaameıi her ran kemiıyonda ı<Srülebilir. 

Umum tahmin tutarı ile muvakkat teminat miktarları kartıların· 
da ıO.terllmlttlr. 

Muhammen bedeli 1927 lira 50 kuruş ve ilk teminatı İ t•sı• 
radır. Şartnamesi ber gün Aokarada mezkur komisyoada .. ve 
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bulda Levazım amirliği satınalına komisyonunda gorllebılır. jnıt 

1678 -

75 -

316 -

7997 -

1792 60 
3460 -

3460 -

34-
68-

338 -

145 -

413 24 

528 -
503 25 
354 38 
389 -
795 -

129 15 

2205 -
252 -

1281 -

Turıutlu Beled. 22·11-39 15 -

Balıkeıir Memleket Hastanesi 27-11-39 15 -

Yukarı Kızılca k~yü ihtiyar Heyeti 20-11-39 17 -
lzmir Beled. 21· 11-39 16 -

Turgutlu Beled. 22-12-39 15 -

Harp Okulu SAK. ve ist. Lvz. SAK. 22.11.39 14 -
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 23-11-39 14 -

> 
23-11-39 14 -

Ank. Dil ve Tarib·Cotrafya Fak. Dir.28-11-39 15 -

Balıkesir inhisarlar Batmüd. J0..11-39 14 -

lıt. Gilmrük Muh. Taburu SAK. 24· 11-39 14 -

> 24-11-39 14 30 ,, 
" 

24-11-39 15 -
" lıt. Komut. SAK. Fandıklı 22-11-39 10 -

,, 27-11-39 10 -,, 

HarbOkulu SAK.ve İıt. Lvz.Amirl. 27-11-39 15 '-
İst. Komut. SAK. Fındıklı 30-11-39 10 30 

" > 28-ll-39 10 30 
n ,, 1-12-39 10 -

İıt . Kız. Ôtretmen Okulu SAK. 

Balıkea ir Aık. SAK. 
) , 
> > 

Maaiıa Tam.eni SAK· 

" 
> 

Bornova Aık. SAK. 

4-12-39 14 -

21-11-39 16 -
21-11-38 ıı -
22-11-39 10 -
4-12-39 1' -
6-12-39 l l -

20-11-39 12 -

İ:ıımir Emrazı Sariye Haat. Bathekim. 22-11-39 
lıt. Komut. SAK. Fındıklı 23-11-39 

l 1 
il 30 
11 -
10 -
il -

" 
" > 

l:ıımir V akıllar Miti. 

" 
" 
" 

24-11-39 
:ı9·11-39 
2g.t J-28 

23 - lıt. Aık. Fab. Müd. Salıpazar 
22-11-39 
28-11-39 14 -

isteklilerin 2490 ıayalı kanaaun ı ve 3 Hl maııldeıinde ve tarl
namelerinde ya:ııılı Yeıikalarla muvakkat teminat makbuz Yeya ban• 
ka mektuplariyle birlikte ekalltme aaatinde lzmir Beyler ıokaf
arkaaı Geri tGtün kumpanyaıı yananda tabur Satınalma Kemiıyonuı 
na milracaatları. 

lstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan : 
İstanbul Komutanlıtı birlikleri ibtiyacıı, içi• 1400 kilo benzin 

140 kilo Gres ye yat valvalio 15 kile mazota saha alınacaktır. Mil
oakaıaaına 22.11.969 çarpmba rüoü saat 10 da ltapanacak ve ay
ni ıünde ihalesi yapılacaktır. isteklilerin belli rüo ve saatte Fındık
lıda Komutanlık Satınalma komiıyon11na gelmeleri. 

• • • İhale JÜnÜ talibi çıkmıyan birlikler ihtiyacı için 382000 ki· 
lo odun pazarlıkla satın alaaacaktır. Miloakaaaaına 27 ikincite4rin 
939 pazartesi ıünQ ıaat lQ tla ba4lanaeak n ayni gilnııle ihalaai ya· 
pılacakhr . lıteklilerin belli fCla ye saatte Fındıklıda Komutanlık 
Satıoalma Koml17oauna ı•lmeleri. 

.. 

Eksiltmeye girece_klerin tartnamesiode yazılı vesikalar~• teıo 
mektup voya makbuzunu ihale Jlinü komisyona vermeler•. 

latanbul Komutanlıiı Satınalma Komiıyonundan : 
bl. 

lstaobul kemutanlıtı birlikleri ibtiyaoı için muhtelif dtatt• "'. 
l k MOP• kır karavana kazan su kovası su fırçası satın a ınaca tır. 1ııi 

aaıına 30. l 1 .939 perşembe gilnü ıaat 10,30 da başlanacak .,e d• ıpı· 
gönde ihaleıi yapılacaktır. isteklilerin belli pn ve saatte fırı 

1 

da Komutanlık Satanalma komisyonuna ıelmeleri. 

. . ·h·•· 
• Hayvan hastahanesinin vet. ilet ve mahı:emelerarıuı f • • 

nizmaya ihtiyacı vardır. b•f 
Mtlnakaaaama 28 ikiociteşrin 939 salı günü ıaat 10,30 da 

laoacak ve ayni günde ihalesi yapılacaktır. .u;;:t-
lsteklilerin belli ıün ve saatte Fındıklıda Komutanlık S• 

ma Komiıyonuna ielmeleri. 
bi1e 

•*• İstanbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı için ınuta ufll' 
ıatın alınacaktır. Mönakasaınna 1 birincikanun 939 'pıl•' 
günü ıaat 10 da baılanacak _ve ayni günde ihalesi Y~taP. 
caktır· İsteklilerin belli aün ve saatte Fındıklıda koP1 
lık ıatınalma komisyonuna gelmeleri. 

-----------------------~-----~ 
Erzak, Zahire, et ve Sebze 

BahkHir Aıkeri Satınalma Komiıyonundan : 
toP 

Askeri ihtiyacı için açık ekıiltmeye konulan 10,5 ıde" 
zeytin yaiı için yapılan ilin nokıan olduiundan yetJ 
eksiltmeye konulmuıtur. ı0ıl1 

Tahmin edilen bedeli 4725 lira olup muvakkat te111 

354 lira 38 kuruıtur · ııot 
İhale 22.11.39 cartamba günü ıaat 10 da Balıkeıir 

ıatınalma komiıyonunda yapılacaktır. . ~ bili'' 
Enaf ve tartları aörmek iıtiyenler her aün gorule ı.Jf 
Taliplerin belli belaeler ve muvakkat teminatlarile 

ltkte komiıyona müracaatları. 

• * • Aıkeri ihtiyaçları olan aıaiıda cinı ve ınikl:~ 
va 71 t. iki lra I•"" ...... ı, ı--..--1. -...-&1 .... ı •• ilhaoyo konuları ,,,ıı 

Tahmin edilen bedel ve muvakkat teminatlarile i ,o' 
günleri yine aıaiıda aöıterilmiıtir· J::vıaf ve ıartları bet 
komiıyoııda aörülebilir. 11'' 

Ekıiltme Balıkeıir kor ıatmalma komiıyonunda y•P bif 
caktır· Taliplerin hizalarmda aöıterilen aün ve ıaatteO "' 
ıaat evveline kadar kanunun 2 ·3 maddeıinde aöıterileO ,,pı 
ıaiklerl ve muvakkat teminatlarını havi teklif mektu~~d o' 
komisyona makbuz mukabili teılim etmeleri lüzumu ia
lunur· Postada. vaki aocikmeler muteber delildir. S-
Muh- be. Muv. te. Miktarı Cinıi ihale 1'· 
lira krı· lira krı. ton JÔ 

7040 528 - 22 Sabun· 21.ıı.39 1J 
6710 503 25 30,5 Şehriye makarna 21·11·39 

Maniıa Tümen Satınalma Komilyenundan: •" 

Maniıa ltirliklerioio ibtiyaoı olaa 26700 kilo sabun terait ':..-• 
safı dahilinde ıatın alınacaktır. Kapala zarfla ihale.i 6.12.939 
saat on birdedir. ~ 

Hepıioio tutarı 10588 lira ve ilk teminat akçası 795 li: V' 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplara ile 2490 ••1' .~ 
•unun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı veıikalariyle ber•ıser ı~tı'' 
filnü lhale saatından bir saat evveline kadar teklif mektUP 
Manisa tüm ıahnalma kom iıyoouaıa vermeleri. 

lıtanbul Komutanlıiı Satınalma Komlıyonundan s 
iJI 

Komutanlık birlikleri i~in 488 bin kilo yLılaf açık ek'11t~~ " 
satıaı alıaacaktır. Münakaaasana 29. 1 l.39 çartamba ılnil ı••t -~
bapaaılacak ve ayni günde ibal_eai yapılacaktır. Beher kil0~.~,tl' 
muhammen fiyatı 3,5 kuruıtur. ilk teminatı 1281 liradır. iıtelı 1 

1tt' 
ilk temiaat makbuz nya teminat mektuplarile !telli giln v• " 
Fındıklıda komutanlık Hbnalma kemiayeaıuna ıelmeleri . 

. jıı•~ 
• '• Komutanlıta batlı birlikler için 144,000 kilo piliylık P~'ı.'l 

kapalı zarfla müaakasaaı yapılacaktır. Zarflar komisyon• 2J. " 
pertembe i'Ünft saat 14,30 da verilmit olacaktır. ilk teıııirıatı 

1 
I" 

liradır. ihalesi ayni ıünde yapılacıaktır. İateklilerin belli ıü11• 1 
, 

atte Fındıklıda Komutanlık Satıaalma Komisyonuna helaıeltrl· 
·ıtll'' 

• • • Komutanlık lıtirlikleri için 96 bio kilo yulaf açık ılı•~t ıO 
ile aabn alınacaktır. Münakasaaıoa 29.l 1.39 çarşamba günO '~f· 
da batlanacaktır. Beher kiloıunuo muhammen fiyatı 3,5 kU .,ıf1 

İlk teminatı 252 liradır. İsteklilerin ilk teminat makbu; lı ti' 
teminat mektuplarile belli ıün ve ıaatte Fındıklıda Kooı11taP 1 

tıoalma komisyoo•na ıelmeleri. ,-
., ~4 

• •.., Komutaolıta batlı birlikler için 105,000 kilo ı•bull~ ı.!P" 
palı zarfla mönakasaaı yapılacaktır. Zarflar komisyona 24· •b'ı( 
euma ıüoü saat 1 l de verilmit elacaktır. Beher kiloıua•• "'ıı~4' 
men fiatı 28 k•rutlur. İlk teminatı 2205 liradır. ihalesi ayrıt 1,ıı~~ 
yapılaeaktır. İsteklilerin !telli rGaı ve saatte Fındıklıda 1'•111

" 

Satıaalma Komi17onuna ıelmelori • 



Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi 
Bulgur 
Pirinç 
K. Mercimek 
Şehriye 

K. Üzüm 

Nohut 
K. ot 
Yulaf 

Kilo 
4000 
7000 
1000 
1000 
4500 
2500 

35000 
105000 

Patates 3000 
Toz teker 1500 
Beyaz peynir 1000 
K. incir 500 

~~ Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 12 kalem erzak 20.11.39 
it. qrtesi günü saat ondan on ikiye kadar pazarlık suretiyle 

ltıı alınacaktır· 
~ lıteklilerin pazarlığına ittiraki için muvakkat teminat ve 
\leyi rnüteakipte kati teminat yatırmaları ıarttır· 

~it~ lıteldilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatları ile 
ı~ kte Bornova Askeri Satınalma Komisyonuna gelmeleri 

11 olunur. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

. 

lstanbul Kız Oğretmen Okulu 
Satmalma Komisyonundan : 

Cioıi 
Beher kiloıuoun İlk Eiuiltme tekli 

Miktara tahmin beJ. teminata-ün ve aaati 
---

l<avrulmut fındık 1900 
Ç•kirdekıiz idın 2200 
l\ı.ıru incir 1900 
c • .,iz içi 2300 
~\lru kaysı Malatya 1000 

llıa Amasya 4200 
~a Gümütbaaıe -4200 
~,.... 780 

45 
20 
20 
35 
70 
20 
15 
10 

4.XII.939 
salı pnil 
ıaat 14 te 

açık eksiltme p 
il Ortokal Dörtyol 10700 4,375 
~ırtokal Alanya · 5700 3,75 
I lln~aline Rize . 4000 2,5 413 24 

1 
- htanlıtul Kız Ötretmeu Okulu muallim ve pansiyon kııım· 

U~ Yukarıda mikdar ve belıer kilo ve adet ve tahmin betlelle
,. lenıinatı ve eksiltme aaati hiaalarında yazılı yaf ve kuru 
~ti,, açık ekıil.tmeye konmuştur. . 

- Ekıiltmo lıtaııbul Beyotluoda lıtiklil cadtleıimle Liaeler 
ı_ •t.becilitlade toplanan Komiıyoııda yapılacaktır. İsteklilerin 
:111aUaruıı belli ıün ve aaalten evvel Liıeler Muhaaebeeiliği 

1 ~:ne yatırılarak teminat ma1'buzlarını ve yeni yıl Ticaret Oduı 
3 lltı~ı eluiltme zamanında Komi.ıyooa vermeleri. 
r':" lıteklilerin tartnameyi okul idaresinden göriıp okuyabile-

~= · (115~7) 1-4 

~r,':"----------- s ~ 
~~ lır ve,.enakı.matbua -. ' .::,.. ·,a 

11 
tıbı.ıı Valuflar _Batmüdürliltü ile Tatra Vakıflar İdarelerine 

aı, olan 48 kalem defatir ve evrakı matbuanın evvel~e yapıl· 
~11

11 • İ~inlarında vaki sehiv dolayıaile bu ilaalar yok aayılarak 
~ . ılaoıoa luzunı görülmüi ve mezkur defatir ve evrakı mat
'1ıı ihıı.leıi 25.11.39 tarihine müaadif cumartHi ıünü saat 11 de 
tl. vllluflar Ba9müdürlütü bioaaıoda toplanan komiıyooda a-
~~·.11'llıe ıuretile yapılacaktır. Muhammen bedeli 4995 lıradır. 

•ııllt 374 lira 62 kuruttur. Şartname ve numuneleri berıün 
At.leminde iÖrülebilir. (U350) 

~· r..m 

~hı. VE MADENIYAT TEMAŞA ALEMİ 
~~~ty ASASI GÜNLÜK 

~l' AN FİYATLAR ŞEHİR TlY A TROSU 

~kır Tepebaşı Dram 
~, 

-83- k11mı 
~ Yuvarlak 78 

t~Q 30 - 32-
Gece &aat 20,30 da 

~ 
'ttıır ŞERMİN 

~6 istiklal Caddeıi Komedi ~ l•bent ---,, l 
~it.~ •11aa --- • 

kıımıoda 

'11Qıe --- Gündüz saat 14 de 
---
--- B~R MUHASİP ARANIYOR 

~ Ç•trıber --- Gece ıaat 20.30 da 
tfıce ---
~ 
\li ---

dGz --- HALK OPERETİ 
Olllklu --- Bu aktam ıaat 9 da 

~}' --- Pazar matine 16 da 
Operet 3 perde --- ESKİ TAS 

- --- ESKi HAMAM 

Mtınakan Guı ıt ı ıi 

1 - Şartnamesi mucibince İdaremiıin Patababçe Müakirat Fab· 
rikaaı için 1 adet çuval yıkama makinesi kapalı zarf usulile eksilt· 
meye koomutlur. 

il - Muhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat teminatı 390 
liradır. 

ili - Ekıiltme 12.XU.939 salı pnü saat 15 de Kabatatta Le
vaıum ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiayenunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her giin •Özü ıeçen Şulıteden paraaıı: alınabilir. 
V Münakasaya ittirak etmek isteyen firmalar fiyatıız fenol 

tekliflerini ihale pnftnden bir hafta evvel tetkik edilmek tlzere İn
hiıarlar Umum Müdürlütü Müıkirat fabrikalar tubtaiue nrmeleri 
Ye tekliflerinin kabuHlnft mutazammm vHika almaları liı:ımdır. 

VI - Münakaıaya ıirecekler mühtırlü teklif mektuplarıoı ka
nuni Teaaikle % 7,5 p•enme para11 makbuzu nya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarına ihale saatinden bir ıaat 
evveline kadar mezkur Komiıyon Batkaolıtına makbuz mukabilin· 
de vermeleri ilin olunur. (. 921) 3-4 

Ziraat Vekaleti Sıtmılma Komisyonundan : , 
"50 ton auenikiyetii ıat, 50 ton tunyn flrt y .. ili •uranya,,, 1 

20 ton &rMnikiyetii ruau, 100 ton karbolineum .... 75ö a4'et adi 
ıırt pllnriı:atlSrl aba alınacaktır. 1 

1 - 50 loD arHnlkiyetii ıut, 50 ten tun7n fart y .. Ul .. Urao
ya,,, 20 ton arHnikiyetii rasaaı, 100 ton karbolineum Ye 750 adet 
adi ıırt pülTariHtört kapalı zarf uıulile aatıo alınacaktır. ı 

ı - ArHnikiyetii ıuduo beher tomınun muhammen bedeli 350 
lira, fu•aya fürt yetili curanyuoın 550 lira, arMaildyetil ra11uıa ' 
350 lira, karboliaeumun 200 lira ve ptllnrizat~rlerİ• beher atledi-
11in 16 liratlır. 

(8654) 4-4 

-----..--------------------------------,._,,---·-----~·----.-. 
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Muhammen bedeli 3660 lira olan 50000 Kt. Piı gaz 27.11.B 
paurteıi günü saat (15) on bette Haydarpapda Gar binaaı dalailin· 
deki komisyon tarafından kapalı zarf uaulile aaho alınacaktır. 

hu işe girmek isteyenlerin 274 lira 50 kurutluk muvakkat te
minat kanunun tayin ettiği veaikalarla tekliflerini muhtevi zarflan· 
na aynı a-ün saat (l-4) on dörde kadar Komİlyon Reiılifine verme· 
leri lazımdır. 

Bu ite ait tartnameler Komiıyondao paruız olarak datıtılmak· 
tadır. (9374) 3-4 

iNŞAAT MALZEMESİ 

İST AN BUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli '° kr.lık terbaaı 
,, " 40 " 
,, alman 50 ,, 

Aafalt yerli klloıu 

" " .... bi 
Çimento natlrel ton• 

,, ıOper il 

Çiai (mozaikteu) taaeai 
,, (çimentodan) 

" 
Fayanı ecaebi 

" ,, ,, (akıamı) 11 

Kireç (ıu) tenu 
,, (tos) ,, 
,, (tat) kiloıu 

Kiremit (Bakırkö7) taaeıi 

,, (fukit•hir) ,, 
,, (Kltahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Küak (çimeato) aantimi 
,, (toprak) aumaraaı 

,, (dökme lıtoru) kilo111 

11 ( ecnelıti) " 
Mermer (yerli itl•n•İf) aetre murabba 
Tatla (Bityükdere preH) bini 

,, (Ferikay ılelikıiı:) ,, 
,, (Kltıthane delik.il) ,, 
,, ( ,, delik•iz:) ,, 
,, (at•f, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecaelıti) ,, 
,, (f raaSJ:& preH) ,, 

Koreate (döt•melik köknar) metre mikllıtı 
,, {çıralı, llmbalı) ,, 
,, (tavanlık klknar kerdealu) ,, 
,, (ltaplamalık çıralı ,, 
., (aındilıti köknar) ,. 
,, (penaz:lık köknar) ,, 

" 
" ., 
,, 

" 

,, 
,, 

180 
80 

IOO 
850 

o 75 

3 

20 
3900 
4200 
-4500 
4500 
4200 
4200 

aoo 
100 

1500 
1800 

4 

1000 
700 

1 

7-
• 10 

3 50 
10 -
~
ı~ -

800-
3000 
1000 
1450 
1600 

13 50 
28 50 
22 

4800 
5200 
5200 
5200 
~200 
5000 

Cumhuriyet Mer ez ankasının 
11 ikinci Teşrin 1939 vaziyeti 

A K T 1 F: 

Kasa: 

Allın: Safi kilojram 
Banknot 
Ufaklık 

• 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kiloa-ram 
Türk lira11 

Hariçteki Muhabirler : 

1~.500.302 

678.1 

Lira 

21.802.414.36 
15 493.557.50 

1.47 l.746,79 

il 953.816.81 
315.140,01 

1-4.080.216,46 
r 

Altın aafi kilorram : 10.010.!49 
Altına tahYili kabil aerbe•t dövizle 
Diter dövizler ve borçlu kliriur 

ı5.370,29 

bakiyeleri : 4.049.486.50 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi. evrakı nakdi7e kartılaf 
Kanunun 6·8 inci meddelerine tev
fikan huine tarafından nki tediyat 

1 158.748.563.-

Senedat Cüzdanı : 

Ticari ~enetlcr 

Etham ve Tahvilat Cüzddanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyeoi 
A-) kartıhtı fuham H Tahvilit (İti· 

(bari kıymetle) 
B-Serbeat eıbam ve tahvilit 

Avantlar: 

Hazineye k11a vadeli avanı 
Altın ve dövia üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

17.307.666.-

207.061.635,37 

n 

47.587.964,97 
7.566.547,68 

1.377.000,-
1.176,WT 

7.837.371 ,"8 

Yek6n: 

:z ~ ~ 

Lira. 

38.767.718,fö 

\.288.956,82 

18.155.073,25 

141.440.897,-

207.062.635,37 

55.154.512,65 

16.222.148,45 

4.500.000,-
17.827.960,0'l 

600.41U.902,21 -

PAS 1 F: 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Huıuıl 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

4.217.la.i,25 
6,000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye USS.748.~,-
Kanunun 6·S inci meddelerine t••-
fikan hazine tarafından nki tediyat 17.307.666,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyeai 141.440.SW,
Karıllıtı tamamen altın olarak ill-
veten tedavüle vazedilen 17.0 0.000,-

RHıkont mukabili ilaveten tedavG· 

10.217.134,25 

le vazedilen 138.000.000,- 2Uft.440,897 -

Türk Lirası Mevduatı : 34.987.058,UI 

Döviz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil döTider 2.74lU7 
Diter dövizler ve alacaklı kliriui 
bakiyeleri 41. 155."3.l,35 4 l .158. l 75,5ı 

Muhtelif: IO'l.618.638,53 

YekO.n: 500.419.902,21 

1 Temmuz 1938 taribiud .. itibareıa : iıkoato haddi % 4 Altın Gurine Yo 3 
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Pour la Publicite s'aaresaer 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouver:tes Aujourd'hui 

Objet de 1 adjuClication 
Mode Prix 

ıd' ad judicat. eatimatif 
C.ution. --Cieu d'i'djua'icatioo et du 

proviaoire Gahier dea Charges Jours Heures 

l) Adjudications au Rab~ 
... 

Conatructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie · 

Creu1ement et pose de tuyaux en fer pr. ad- Publique 
iuction d' eau a l'bôp. Reıional de Balıke5ir 

999 90 75 - Med. e~ Chef Hôp. lhgional Balıkesir "'27·11-39 15 -

Rep. coupole (aj) 

Censt. canaliution principale: 290 aı. Publique 
Conıt. blt. centrale electr. villo Turrutlu et Pli cach 

2 postes de transfermateurı (c. eh 112 P) 

"375 -

4200 -
22360 80 

316 -
1678 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnatallation et Materlel) 

loıtall . electviller. Tura-utlu avec groupe ey· Pli caeh 134923 40 7997 -
aamo et moteur de recltanre (c. ela 675 P) 

Habillemant - Chausaures - Tissua - Cuirs 

Habits en i"&lsardine: 771 eompleh Gre a rre 23901 1792 60 
Cuir savonneux jaune: 8 t.·cuir flace noir: 

" 8,5 t. (eah eh 231 P) 
46200 - 3460 -. 

Cuir savonneux jaune: 8 t.-cuir rlace noir: n 46200 - 3460 -
8,5 t. (cab eh 231 P) 

A meublement pour Habitatlon et Bureaux-Tapisserie ete:. 

Etıgere pr. livre (cah ela L 5) Pli cach 

Tranaport-chargement - dechargement 

Tranıport artlclea monopoliseı: 170 t. 

Combuatible - Carburant-Hurtes 

Semi-colce: 18 t. 
Charbon de bois: 18 t. 
loiı: 300 l. 

Publique 

" 
n 

Benzine: 1,4 t.-rraiuo: 140 k.-valvaline: 15 k. Gre a rıo 
mazout: 15 it. 

Bolı: 382 t. > 

Divera 

Caravane en c•ivre, chaudron, Hau a eau, brosse 
Galvanis . du iaıtrumentı do l'hôp. deı animaux 
Artlclcs de ıellerie 
Ceinture de manoeuvre: 771 p. 

19rovial ons 

.5avon: 22 t. 
Veraicelles et macaronis: 30,5 t . 
Huile e'olivH: 10,5 t. 
Noisetteı cuites: 1,9 t. ·raiıin sanı pepinı: 2,2 

t.·firueı ıeehes: 1,9 t.- noix decortiquee: 
2,3 t.-a!ılrieots Hcı de Malatyaı 1 t • •pom
me d' Amasya: 4 ,2 t.- id. de Gtmtişane: 
4,2 t.-ceinr: 780 k.-orang•s de Dörtyel: 

10700 p.-id. d' Alanya: 5700 p.·mandarinı 
de Ri~e: 4000 p. 

Publique 

Pli caoh 
l> 

Publique 
> 

Huile ti' oliveı: 12 t. ,, 
Savon: 26700 k. Pli caeh 
Ble concuse: 4 t.-riz: 7 t.-lentillea reuıes: 1 Gre a gre 

t . ·vermicelleı: 1 .•raiıin aec: 4,5 t . pois· 
chiche: 2,5 t..foin: 35 t.•avoine: 105 t. -
pomme de terre: 3 t. ·ıuore: 1,5 t .-froma· 
re hlane: ı t.·firue ıeclae: 500 k. 

Viasıde de mouton: 4, 1 l. (aj) 
Riz pr. pilaf: 14" t. 

Saven: 105 t. 
Avoine: 98 t. 

" 488 " 

A djudications a la surench•re 
~~~---------------

Oliveı 
Sacı vieu:ıc: 4385 p. 

Pli caoh 
,, 

Publiqu• 
,, 

Publlque 
,, 

7110 -

441 -
900 -

4500 -

1927 50 

7040 -
6710 -
4725 -

4920 -
10588 -

• 

1722 -
2808 -

le k. O 28 

" 
o 03,50 

" 
o 03,50 

304 75 

533 25 

34 -
68 -

338-

145 -

528 -
503 25 
354 3~ 
413 24 

389 -
795 -

129 15 

2205 -
252 -

1281 -

23-

Conseil des Ancienı Ciu Villare Yu· 
kan Kızılcaköy 

Municip. bmir 
> Turgutlu 

Municip. Turgutlu 

C . A. Ee. de Guerre et lnt. Iıt. 
C. A. Oir. Gea. Fab. Mil. Ank. 

) 

" 

!0.:1 l-39 17 -

27-11-39 16 -
22-11-S9 15 -

22-11-39 15 -

22-11-39 14 -
.23·11·39 14 -

23-11-39 14 -

Dir. Fac. Lanrue, Hist. et Georr. Ank. 28-11-39 15 -

Dir Pr. Monop. Balık.eıir 

C. A. Bat. Surv. Douan. iz mir 

" " 
n " Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

> 
" 

Com. Ach. Cemm. Mil. Iat. Fındıklı 

" " " ,, 
C. A. Ec. de Guerro et lnt. Iat. 

Com. Ach. Mil. Balıkesir 
lt lt 

" ,, 
Com · Ach. Ecole Normale Jeunes 

Fili .. lıt. 

Com. Aoh. Div. Maa* 
,, 

" 
" Mil. 'Bornova 

Med. en t:hef Hbp. Mal. Coatar. lzmir 
Com. Ach. Comm. Mil. lşt. F.ındılth 

n n 

" > 

" ,, 

Dlr. V akoufı h:air 
Dir. Pab. Mil. Jst. 1 lalıpaıı:ar 

30-11-39 14 -

24-11-89 
24-11·39 
24-11 ·39 
22-L 1-39 

27-1 ı.,9 

80-11-39 
28·11-39 
1-12"'39 

27-11-89 

21-11·39 
11-11-39 
22-11-39 
~12-39 

14 -
14 30 
15 -
10 -

10 -

10 30 
10 30 
o --

15 -

16 -
11 -
10 -
14 -

4-12-39 11 -
6"12-39 11 -

f0-11-39 12 -

27-11-39 11 -
23-11-39 11 30 
24-11..39 1J -
29·11·39 10 -
29-11-a9 11 -

H-11-39 
28·11-39 1" -

. 

(3 finc(i ıahlf eden deTam) 

İzmir Emrazı Sariye Haıtaneıi Baıheklmliflnden: 

Haataaenin 939 mali Haeıi 11ihayetioe kadar ola11 yevmt ibti· 
yacnıdan koyan otioia açık eluiltmesi on l'ürı mildietle uublın1f' 
br. Şartoam ıi her rln haatane bat lıekimlitinde t'5ri1lebillr. ı.~· 
lilerin mal un•ltıoa yelıracakları muvakkat teminat makhuı.u .,ey• 
bHka mektultu ile (para HJ'• para mukabiJindeld kıymetli ovr•~ 
kemiıyonca ahoamıyaeatıodan) 22.11.39 çar1amba a-ilnü aaat t l de 
Tepecikte emrau sari.Ye haataaeıiode toplana• komisyona mtlr•c•· 
atları liaımtlır. 

Cinıi 

Keyuo eti 

Tutarı 

Lira 
17~ 

Kilo 
4100 

Muvakkat teminau 
Kurut 
12915 

Edime Aekerl Satınalma Komiıyonundan : 

Atafıda clnı ve miktarları ya.sılan Ye hl•alarmda ı~· 
terilen attn •• ıaalt• pa:sarhiı yapılacaktır. ·ı.tekltlerin te~. 
nat makbuz Ye mektuplariyle kaaunCla yuıh ... ıkalarJ1 ~ 
beraber belit ıön •• ıaatte Edtrnede Milıfriyet dalreıtnd•~ 
ıatınalma komisyonuna eelmelerl· 
Clnıl Miktarı Mh. kıymeti Temla•l 
Un 300 ton 30000 4500 
Sıfır eti lOO ton 75000 500o 
lhal•ıl 21-1 l .93V ıaat ? 1 tle pasarlakla yapılacaktır· 

Çaıaalıikale Mibtahkem MeYki Satınalma Komiıyonund,,D 

43, 700 kilo nohuda talip çıkmadıfmdan pazarlıfı 25.Jl·9~ 
cumartHi gilnft ıaat 10 da Çanakkalede MGıtah.k.m fdl~ 
ki Satınalma IComlıyonunda yapılacaktır. Nohudun bed 1 
klloıu 10 .kuruıtan 4370 lira kıymet btçilmlttfr. MuTak~~ 
teminatı 327 lira 75 kuruıtur. Taliplerin teminatlaril• ' 
ticaret veıikalarile blrltkte komiıyona müracaatları· 

Manita Tümen Sattnalma Komiıyonundan : 
'I 

Maniıa ltirlikleriaia ihtiyacı olan 12 bin kilo .. e,.tinyatı f~r•~ 
ve enafı dabiliade aatın alıaacaktır. Açık ekıiltme ile ibal~1dı1 
birinci kanun 939 s\ini ~at 11 tleciir. Hepıinia tutarı 4120 Iır• ~ 
hk teaiaatı 389 liradır. lıteklilorin ilk teminat nıakltuz ve1a .., (I' 
t•plarile 2490 sayılı kanuaun 2 H 3 üncü maclcieleriade yaı.ılı jl 

ılkalarile lteraber belli jÜD ve 1aatte Maniaa tüa 1atanalma k0"" 

yeauna ıelmeleri. 

• * • ı~ 
Muhtelif 1e111it alıoacakbr. •ak : f.tasabul Kız Ötretmon oıııı 

SAK. ili11larıaa. 

• • 

MUZA Y:~DELER / 
lıtanbul Aıkerl Fabrikalar MüC:lürlüfünden: ; 

· Tahmin 941iln bedeli 3<M lira 75 kurut olan ~ aıdl dİI 
çunl Sahpuarıatla aıkeri fabrikalar yollama:.::mldürl fil bi11•1111 ,ttı" 
ıatıaalma Komiı.Y••unca ~.l l.939 1ah a-ünü ıaat 14 te açı~ • ~~ı1 

ma ile ihale edilecektir. lıteklileria 1üzde yedi buçuk •ut• _,ı~ 
teminatı olan 23 lirayı herhanri bir malmGdtlrltlflla• 1•1~/ 
alaeakları makbuı.la birlikte mezkur ıün .,.. ... tte Koıol• 
bulunmaları~ Nümuae heriiln Komiıyonda ıöriılebilir. 

Kadıköy icra Daireıinden: 
' lı'" Bir berçtan ciola71 malacu olup paraya çevrllme•in• ttı,I 

verilen bir adet motör Ye teferruatmın bilmaza,.ede açık •' 13 ti 
ile aatılaeatından talip olanların 24.11 939 Cuma rilnl ,.-t

111
/ 

BakırkCSyilncle Ak111 eadd .. tnde 2 4 No. lu bahçede hazır bil 
ları ilin ol•nur. 

• İzmir Vakıflar Müdürlüfünden : 
Bergama 22 tetrini aımi 939 
Tire 21, 22 teırini ıanı 939 I 
Bayındlr 24, 25 te~rini sani 939 I ~ll İ 

Yukarıdaki kazaların ~ HnHİ vakıf zeytin malı•ullef ~ 
rıada ıöıterilen tarihlerde ihale eiilmek ÜLere miiza,.-•Y' f 
muıtur. ~ 

Talip elanlar mahallinieki vaklflar ihale komiayo•l•rııJ• 
caatları. ____/ 

Gt~' 
imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü : lıına~l 

Buıldılı yeri : Akm Baeımevf, İıtanbul 


