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Umum Tüccarların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

EMLEKET 
HABERLERi 

lene dUnya lstlhsa-ı olarak mal tehacümünfi intaç et
a U d 

3 
I miş ve Trakya malt beyaz peynir

y Z 8 4 n S- ler geçen sene bu mevsimde 530-550 
da noksan olduğu kuruş olduğu halde, yeni mahsul-

ıarı-... I k ti I d ler 440-470 kuruş arasmda mua-
mam a e m z e 1 •. - t-me e gormuş ur. 

bin ton fazla zey- ..... 

~•Aı istihsal edlldl 

'- •ene zeytinyafı istihsal e· 
•e cihan zeytınyatı ihtiyacını 
J'•n bütün memleketlerde 
)•tı istihaalitı az olmuştur. 

•ılıj"lndan ve kalitelerin 
'Atundao ileri gelen bu nok· 

müteessir olmıyan mah
~takalaıdao biri de Türki-

~)le oldutu ve hatti bir mik· 
' fazıa i&tıhaalit yapıldıgı 

toptan f ,atlard4 geçen se· 
llısbetle 2-~,5 kuruş kadar 

t't.elit vardır. 
aollla Miileller arası Ziraat 
k •• ~nce hazırlanan istatistik
~'*J9 dunya zeytinyağı re· 
'İlıde ehemmiyeUi miktarda 

ıtı vaı.ıban göstermekte-

İsveç sanayi firmaları 

kUlllyetll maden 1 stedi-

ler 

İsveç bilyük sanayi firmalara 
şehrimizdeki milhim bazı firmala
ra müracaat ederek külliyetli 
miktarda maden mfibayaa etmek 
için temasa geçmek arzusunu iz
har etmişlerdir. 

Alakadarlar bu müracaatlara 
tetkik etmektedirler. 

Esasen bir müddettenberi b ır 
İsveç maden mühendisi de piyasa· 
da Türk madenleri hakkmda tet
kikat yapmakta ve bu arada bazı 
firmalarl,. t .. rn .. aa. S'"tPrPk ,.ı ......... _ 

a) MUNA K A S ALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Defterdarlığından : 

Muham. keşit bedeli 
Lira K. 

Samatya Maliye şubesi için 3 adet dosya dolabı 335 00 
Defterdaıhk binası dıı hılinde yapılacak raflar 51 25 
Emiııönündeki Balıkhane binasının çatı ve dere oluklarile Pul 
Müdüriyetinin işgalindeki katta yapılacak tamirat 130 00 

Yukarıda yazılı inş11at hizalarındaki keşif bedeli muham
menleri üzerinden ve pazarl ı kla 23.5.939 salı günü saat 14 le 
ıhale olunacaktır. 

Talihlerin % 7,5 pey a kçelerile mezkur giın ve saatle 
Defterdarlık Mılli Emlik Müdürlüğündeki komisyona müra
caatlerı. 

İstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 664 lira 88 kuruş olan Floryadaki ahşap 

binanın bulunduğu yerden kaldırılarak gösterilecek yere 
yeniden nakil ve inşası işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif evrakile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görüle
bilir İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 49 lira 
86 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 
5.6.939 pazartesi glinü a. at 14,30 da Daimi encümende bu-
1.mmalıchr 

İzmir Denizbank Mildfirlüğünden : 

liradır. Şartname dairemizde görülebilir. Pazarlık ile ihale 
22 5.939 da Sirkeci Liman hanında dairemizde saat 16 da 
yapılacaktır. 

• • • 
3 adet dosya dolabı alınacaktır. Bak inşaat sütunun

da İst. Defterdarlığı ilinıua. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Devlet Demiryolları işletme U. Müdürlüğünden : 

Bir sene zarfında Çerkesköy lokomotif deposuna vürudü 
tahmin edılen 11000 ton maden kömürünün tahliye ve tahmili 
açık eksiltme usulile mnnakasaya konmuııtur. Beher ton kömü· 
rün tahliyesi için muhammen bedeli 10 kuruş ve tabmili için 
15 kuruştur. 

Munakasa 3.6.939 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 
İşletme öinasında yapılacaktır. Tahblerin 206,:ı!S liralık temi
nat ve nizami vesikalarile komisyona müracaatleri lizımdır. 

Şartn:ımeler parasız olarak komisyondan ve Çerkesköy lstaayoo 
Şeflığinden verilmektedir. 

Sümer Bank Karabfik Demir ve Çelik Fabrıkaları 
Müdürh ğunden : 

Ereğli (Karadeniz) Malınüdürlüğüuce Satışa çıkarılarak 

bankamıza ihalesi yapıhın takrıLen 420 ton Manganez C"vhe· 
rinin halen bulunduğu Karadeniz (fr, ğli'sıııin akçe Kilise lö
yünden Fılyos'a nakli ve vagona tabwılı ııı bir müteabhıde ihale 
orl.;lo~p~tİr fho1A '> h 111J";•l\rt 0'21~ ~n•r\ "> ,....;;._;; .,nnt 1A •- 11---

bükte kapalı zarf uısulı)le ıcra edılt"'cektir. 
• Tulıp olanların, kklitlerini 2 haziran 939 günü aaat 12 ye 
kadar Fabrıkalaramız MtidürJuğüae 400 liralık •uvakkat te
mınat akçe~iyle birlikte teslim etmeleri ilAn olunur. 

Banka bu işi dıledeği talıbtı ihale etmek hakkını muhafa· 
'- iıtatiatiklerden anlaşıldığı· 
itte, ~7-li38 zeytinyağı düuya 

ıi 1,007,650 t'-in olduau 
• 9J8.9.:W rekoltesi 72ö,b~ 

litmiiftür. 

lı ve geniş mikyaata olan bu ta
leblerio ehemmiyetle nazarı dikka
te alınmumı bildirmiş bulunmak
tadır. Filhakika İsveç firmaları 
bilhassa manganez, manya2it, ve 
çinko madenlerinin beherinden 40 
ton nümune taleb etmekle olduk· 
}arından, bu siparişlerin ehemmi-

Karşıyaka banyolarının sıva ve badana işlerinin ek
siltmesi 22.5-939 pazartesi günü saat 15 de Denizbankta 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 45 lira 16 kuruştur. Fazla malumat za eder. 

'- eluiklik, bir yıl evveline 
'-' yibde 34 ve bet senelik 
'-i istihsal vaaali.aine ııöıe 
' 13 nıabetindedir. 

'\it• d . . un dünya a ı.eylınyağı ıs· 

eden l~ memleketin l5 in
te1tinyatı istihsalab mühim 

da azalmış olduju halde 
dört memlekette istihsal 

,_atı aörialmütlür. 
~haaıatı artan memleketler 

5LOO ton faıla istıbsal ile 
·,. birinci, l:>Oo ton ile Fran· 

~ilci ııelmekıe 77U ton ile Fi-
•e lUO ton ile Birleşik Ame· 

bQnu tikib etmekteair. 

"'"• mukabil dünya .zeytioya
'-tilıa.ıatının mühim k11mmı ya· 
llıemlell.etlerden bilhassa İ~l

"" 1'.17,120 Yunanistanda ı00,400 
,-.lüıde ti2,'.l60, İspanyada 40,000 
'~ik istihsal yapılmıştır. 

----··---
\ ~. sut mamulatı re

lteaının yUzde aa faz
ı, olacağı tahmin 

adlllyor 

'lıt'1btelif istihsal mın~kalann• 
\ telen malumata göre, bu ae· 
\.. >lardun her tarafında kıtın u ili' ~olayısile hayvan zayiatı 

tı gibi doğumlar da dijer 
ltre nisbetle fazla olmuıtur. 

y'Palan tahminlere ve alınan 
"•ta ıöre ıüt iıtihsalita ayni 
de faıladır ve bu f aılalık 

35 i bulmaktadır. Buna mil· 
~ 0'4rak bu yıl süt mahsulleri, 
\ tı peynir ve benzeri madde
\ 4- fada ve kalite itibarile üs· 

0lacakbr. 
"-tan fula olmuı piyaıaya ani 

) etli bir miktarda olduğu anlaşıl için 
maktadır. 

şubemiz mühendisliğine müracaat edilebilir. 

lngihz firmaları lzmlr 

piyasasında da faaliyete 

geçtiler 

İzmir piyasasının ölü mevsimi 
olmasına rağmen iki gündenberi 
İogiltereden külliyetli siparişler 
alınmaktadır. İncir mahsulü Üzeri
ne vaki olan talebi er, piyasada 
stok mevcud olmamasmdan zaru· 
ri olarak reddedilmıştir. Üzüm ve 
kuru meyva talebleri karş ılanmak-

tadır. 
İzmirdeki alakadarlara gelen 

malumata göre, Agustos ayı için· 
de İngiliz ıstihlak kooperatifleri 
adına bir heyet İzmire gelerek 
Türk lıı.ooperatif çil erile temas ede· 
cek ve istihsal merkezlerinde bir 
tetkik seyahatine çıkacaktır. Tür
kiye Kooperatifçıler Birliğinin mi· 
safiri olarak seyahat edecek olan 
İngiliz kooperatifçileri Selçuk, Ker· 
mencik ve Aydına kadar ııidecek
lerdir. 

Avustralya üzüm rekoltesi, ku• 
rakhk yüzünden noksandır. lngil· 
tere geçen seneki 40,00J tona mu• 
kabil bu sene Avuslralyadan an· 
cak 19,000 ton üzüm temin ede
ceği için ihtiyacmm diğer k~mım 
memleketimizden temin etmek ar
zusundadır. 

-·-
Sarı Mısır ihracatı 
Almanya tarafından piyasalan· 

mızdan alınan sarı mısırlardan 715 
bin kiloluk büyük bir partinin 
dün ihraç muamelesi bitirilmiştir. 

Bu mısırlar kilosu 430 kuruştan 

fop lataobul olarak ıablmıtbr. 

İzmir Belediyesinden ; 

Garaj santral tamir atelyesinin ikmal inşaafı baş mü
hendislikteki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 5800 lira olup ihalesi ı.6.39 
cuma günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 2IO lirahk temi
nat makbuzile encümene gelirler. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İzmir Belediyt•sinden : 

Çocuk yuvasının senelik ihtiyacı olan 15 kalem ilacın 
satın alınması başkatiplikteki şartnamesi veçhile açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 589 lira olup ihale· 
si 6.6 939 salı güniı saat 16 dadlJ'. İştirak edecekler 45 liralık 
teminat makbuzu ile encümene gelirler. 

• 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Üsküdar Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvaylarrı 
Türk Anonim Şirketinden : 

Kumaıı şirket tarafından verilmek Uzere şirketimiz iş· 
çileri için 200-250 takım elbise imal ettirilecektir. İstekli 
olanlar arasında 24.5.939 çarşamba günü saat 10 da şirke
tin Bağlarbaşındaki idare merkeziı:de pazarlık suretile a· 
çık eksiltme yapılacağından şeraai öğrenmek üzere müna
kasa gününden evvel şirket idaresine müracaat edilmesi 

lüzumu ilin olunur. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. 

Ticaret VekAleti lstanbul Şef Kontrolörlüğünden : 

Ticaret VekAleli İstanbul Kontrol dairesince muktazi 
muhtelif kütüphane etajer, dolap, masa pazarlık suretile 
yaptırılacakbr. Bütün bu eşyanın muhammen bedeli 1600 

Toprak Mahsulleri Otisi Kooya Ajansından : 

Toprak mahsulleri ofısi Sarayönü ajansı buğday depola
rından bir sene zarfında vagona yüklenecek huğdayın tahmil 
ve tah liye i;tı bır )il mııddt'lle miıteahlııcle verilmek üzere a· 
çık eb.sı ı tıııe)e kouulmuştur. 

Köydeki depodan yapılacak nakliyat ve tahmilin beher 
tonu 38, btasyondaki depolarında 27 kuruştur. 

Eksıhme 19.6,939 paz rtesi günü saat 16 da Sarayönü 

ajan~tmıı binasında yapılacaktır. 
Buna ait ştH"tname Kon'"a• ajansırnızda mevcut olduğundan 

görülebılır. 
İsteklilerin münakasa günü 250 lira taminat ak·çasiyle 

tam Vöktinde müracaatları. 

• • • 
40000 ton tuz nakli. Bak İnhisarlar U. Müd. illnlarına. 

Müteferrik 

Bornova Belediyesinden : 
Aşağıda cinsleri yazılı kamyonet ıası satın alınacak ve 

karoseri yaptırılacaktır. 
Muhammen bedelleri hizalarında konulmuftur. 
Satınalma açık eksiltme ile 31.5.939 Çarıamba ~nll 

ıaat 15 de Bornova belediyesinde yapılacaktır. 
Depozito akçası muhammen bedelin % 7,5 niabetinde 

olacaktır. 
Şartnameler Bornova Belediyesinden parasız olarak 

alınır. 

Alınacak etyanın cinai 

Kamyonet ıasııı 
Karoseri 

Adet 

1 
ı 

Muhammen bedeli 
Lira 

2000 
800 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz vasıtaları için 66 kalem bakım ve tutum leva• 
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u gün ilan olunan müna asa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, 

Garaj santral tamir atelyesinin ikmal inş. 
Floryadaki ahşap binanın bulunduğu yer

den kaldırı larak gösterilecek yere ye
niden nakil ve inş. işi 

Karşıyaka banyolarının sıva ve badana 
işleri 

Menderes nehri üzerinde Fcslek regülatö
rile akedüğü inş. (şart. 'l 1 ,60 L.) 

Simav ve Kille köprülerinin kenar ayak· 
lan ve kınşleri demır döşemesi beton
arme olarak yeniden inş. (şart. 463 kr.) 

Ank. mezbsha ında yap. frigorifik ve kan 
kurutma inş ve tesisatı - ' 

Ergene, Çayırdere, Şoğucadere köprüleri
nin betoname ve Büyükdere köprüsü 
döşemesinin ahşap olarak inş. (şart, 

337 krş.) 

alzeme Harita 

Aç. eks. 5800 -
,, 664 88 

Kapalı z. 431787 45 

,, 92500 -

" 
250199 15 

,, 67224 22 

IUiçlar, Klinf k ve ispençiyari aıat, Hastane 'J 

210 - İzmir Beled. 2-6-39 16 -
49 86 istanbul Belediyesi 5-6-39 14 30 

45 - İzmir Deniz Bank Mfid. 22-5-39 15 -

21021 50 Nafıa Vekaleti Sulu U. Müd. 20-6-39 il -

5875 - ,, ,, Şose ve Köprüler Müd. 2-6-39 16 -

18765 - Ank. Belediyrsi 18-7-39 il -

4612 - Nafıa Vekaleti 5-6-39 16 -

• 

laç: 15 kalem Aç. eks. 589 - 45 - İımir Beled. 6-6·39 16 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer \lesisatve malzemesi) . ......___~ - .-.. 

Zonguldak hast. yemekhane, yıkanma ve 
yatakhanesinde yap. kalorifer ve sı

cak su tesııatı lşart. 10 L ) 
Kanal, cebri, isale borusu, santral binası 

ve 300 K. V. A. turbo alternatör, 17 ,5 
kim. yüksek voltlu hava bat, transfor· 
matör bindlan v.s ibaret hidro elektrik 
tesisatı (şart. 3,25 L.) 

Kapalı z;. 97045 50 

" 
64955 85 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbiıe diktirilmesi: 200-250 takım 

Kereste, Tahta ve saire 

Kontrplak (Bak müteferrik sütununda) 
ltewd.) 

Aç. eks. 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba -Hah v.s. 

yap. 

• 
Nakliyat oşaltma - Yükletme 

Buidny tahmil ve tahliyesi Aç. eka. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 
Motorin: 120 t. 
Benzin: 1200 teneke 
Mazot: 75-90 t. 
Mazot: 90000 k. 
Sömikok kömürü: 400 t. 

Müteferrik 

Kamyonet şasısı: 1 ad. 
Karoseri: 1 ad. 
Bakım ve tutum levazımı deniz vasılaları 

için: 66 kalem 
Parke taşı: 300000 ad. 
Tiftik: 1 t. • 

Yapak: 4400 k. 
Tiftik ve yapak nümuneleri muhafazaları 

yap. : 30 ad. 
Tesviyeci takınılan ve ölçü aletleri (temd.) 
Vida, çivi ve kontrplak (temd.) 
Otomatik rende tezgahı 
))emir çemberli veteriner ecza anbalaj 

san~ığı: 800 ad. 

Erzak, ve Z a hlre Et, Sebze. 

Zeytinyağı: 5750 k. 
Koyun eti: 2 t.-koyun dalağı: 800 ad. 
Ekmek birinci nevi: 8 t. 
Muhtelif erzak: 24 kalem 
İnek südü: 7 t. 
Ekmek Kemalpaşa ceza evi için 

(B MUzayedeler 

Radyo ve Gramofon 
Müstamel otomobillerin muhtelif tip ve 

marka: 6 ad. 
Karışık kömür: 482 kental 
Çam ağacı: 6t 8 m 3 
Tomruk ve kalas: 25 m 3 
Şirketı Hayriye hisse senetleri 

Taş ve kum rusum 
Vantilatör, radyo makinesi, elektrik ütüsü 

yazı makinesi, yazıhane v.s. 
Hayvan: 2 baş: 
Köhne fotin: 1000 çift 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

Kapalı z. 
,, 

Kapalı z. 

,, 
Paz. 

" 
" 

Aç . . eks. 
Kapalı z, 

Aç. ekı. 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

Aç. art. 

" 

8100 -
3360 -

7551 -
10660 -

2000 -
800 -

4989 -

12UO -

2600 -
1200 -

10500 -
1685 -
6000 -

2i75 -
808 -
800 -

2688 -
700 -
550 -

825-

,, kent. O 28 
,, 
,, 
" 

Kapalı z. 
Aç. art. 

Aç. art. 
,, 

500 -

22576 -

Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşlet 5-6-3915 e kadar 

4497 80 Muğla Belediyesi 19-6-39 16 -

Üıküdar-Kadıköy Halk Tranvaylan 24-5-39 10 -
T. A. Ş. Bağlarbaşmda 

Türkkuşu Gen. Direk. 

TicA .. ,.t v,.1c iııt. ~ .. ı Kl'-• - - 1::
lst. Liman Han 

26-5-39 15 30 

oa~ 'tO ıA 

250 - Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Ajansı 19-6-36 16 -

607 50 
252 -

566 -
800 ~ 

İzmir Belediyesi 

,, " 
Edremit Bell"diyesi 
Çanak. Belediyesi 

,, ,, 

Ba,rnova Belediyesi 

,, " 

2-6-39 16 -
2·6-39 16 -

30-5·39 
6-6-39 i4 -
6-6-39 14 -

375 - Gümrük Muhafaza Gen. Kom. İst. 

31-5-39 15 -
31-5-39 15 -
22-5-39 11 -

2250 - Erzurum Vilayeti 
Ticaret Vekaleti İst. Şef Kont

rolörlüğü Sirkeci Liman Han 
,, ,, 
,, ,, 

Türkkuşu Gen. Direk. 

" ,, 
126 38 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
450 - M. M. V. SAK. 

208 25 
61 -
60-

202 -
52 50 

62-

IO 13 
224 -

1693 20 

Manisa Tümen SAK. 
hmir Belediyesi 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

• 

Kemalmaşa C. Müddeium. 

lst. 3 cü İcra Sandal Bedesteni 
lzmir Belediyesi 

lzmir Orman Çevirge Müd. 
İçel ,, Müd. 
Bursa Defterdarlığı 
İst. 4 üncü İcr.:ı Galata Fermene

ciler Şirkeıı Hayriye binasında 
Ank. Valiliği 

Bursa 1 ci İcra, Bursa Bat Pazarı 

M. M. V. SAK. 
Ank. Lvz. SAK. 

3-6-39 11 -
22-5-39 11 -

22-5-39 11 -
22.5.39 11 30 

26-5-39 15 -
26-5-39 15 30 
67·39 14 -
7-6-39 il -

2-6-39 
6-6 39 
6-6-39 
6-6-39 
6-6-39 

25-5-39 

' 
il -
16 -
16 -
16 -
16 -
il -

22-5-39 14 -
6-6-39 16 -

2-6-39 16 -
3-6-39 il -

22-5-39 10 -
25,31-5-39 il -

25·5-39 15 -
27-5-39 14 -

27-5-39 10 -
22-5-39 14 -

zımmın 22.5.939 pazartesi günü saat 11 de kapalı 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 4989 lira ilk teminab da 375 
Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir·t 1 
lstaklilerinin o gün eksiltme saatinden bir sa• lı 

line kadar 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile baıı~k 
lar' teklif mektublarını Galatada eski ithalat giiJIJI ..... 
nasındaki lrnmisyona vermeleri. 

İstanbul Belediy~sinden : 

İstanbul Belediyesinde, şehrin muhtelif mıntak~: 
her biri günde on beş bin kilo ekmek çıkarabilecek 
ası i fırınlar kurmaya karar verilmiştir. Bu i§le alakadar 
seselerin tekliflerini en geç 20 Haziran 1939 akşaııı 1•0.~10 , 
Belediye İktısnd İşleri Müdürlüğüne tevdi eylemeler• 1 

nur. 

Erzurum Vilayetinden : 

Beheri on kuru§ muhammen bede1Ji üç 
aded parke taşının mubayaası kapalı zarf usulile 
konmuştur. el ı 

İhalesi 3.6.939 cumartesi günü saat 11 de Hükılıtl 
ğı içindeki Daimi Encümen odasında yapılacgkur. 

Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
İstekliier bu işe aid şartname vesaireyi her giiO 

Encümen kaleminde okuyabilirler. ı1 
T aliblerin k nunun 2 ve 3 üncü m'!ddesinde ys.~· 

kalarla birJikte teminat ve teklif mektublarını 32 rıcı 
veçhile ihale saatinden bir saat evvelino kadar Viliyet 
Encümeni R"'isliğine vermelP.ri liizımdıı;. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Ticaret Vekaleti Ltanbul Şef Kontrolörlüğündeıı: 
D · · · · ı·· 1 I h ı·ı ciıısteO aıremız ıçın uzum u o an mu te ı menşe ve .

1 
kilo &itlikle gene muhtelit menşe ve cinsten 4400 ~1 0 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
1
j,C 

Tıftikler için n:ıuhammen kıymet 1200 lira, yaP'ıı?. 
2600 liradır. Şartname dairemizde görülebilir. MubaY'~ d~ 
saat l l de İstanbul Sirkeci Liman hanındaki daireaı1• 
lacaktır. 1 
• * • Tiftik ve yapak nümunelerinin muhafazaları jçi~ 
olan mahfazalar pazaı hkla yaptırtlmak suretile satırı 1 
tır. Yapurılacak muhafazalarıo adedi 30 dur. Muhal)} 
del 1200 liradır. 

Mahafaza]arın en geç 29 mayıs 939 da 
Şartname ve resim dairemizde görülebilir. 

Mubayaa : 22.5.939 saat 11,5 da yapılacaktır. 

~~
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satı71 

Komisyonundan : ltı 

Tahmin edilen bedeli 1685 lira olan bir adet ~~ 
rende teı~ahı. Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğil M~ıl' ~ 
tın~lmıı ~ou~ısyonun.cu 6 7.'93Y per~embe günü saal \ ~ t 
eksıltme ıle. ~hal~ ~dıle~ektır, Şartname. paruız ola~6 li'' 
yondan verılır. 1ahplerın muvakkat ıemınat olan 1i ı-j . df~ 
kuruş ve 2490 numaınlı kanunun 2 ve 3 madde]erıtı 6 
ikle komisyoncu olmadıklarıPa ve bu işle alakada.~ ı fe 
oldul.larma dair Ticaret odası vesikasiyle meıkO.r guO 
Komisyona müracaatları. 

· M. M. Vekaleti Satınalma KomiayonundaP : ~ 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 6000 lira ol•" ı'~ 
demir çemberli veteriner ecza ambıılaj sandığı kapsl~. \ 
liyle 7 haziran 939 çarşamba günü saat 11 de M· 
tınalma Ko da satın alınacaktır. ..ii~ 

2 - llk teminat 450 lira olup şartnamesi her tir 

den sora M. M. V. Satınalm~ Ko. da görülebılir. <jJ L. 
3 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 24 f.~ ~ 

kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle tııJ ~ 
Jerle meşğul tüccardan olduklarına dair vcsikalaıi~Je 51" 
teklif mektuplnrını eksiltme saatinden bthemhal bıt 
veline kadar M. M. V. Sntınelma Ko. na vermeleri. 

Türkkuşu Genel Direktörlüiünden : 
. ı1 

17.5.939 da ihale edileceği ilin edilmiş olall ti~ 
muhammen bedelli tesviyeci takımlarile ölçü aletle ; 
ailtmesi verilen fiyatlar layık hadde bulunmadığınd•"~ 
cuma günü saat 15 e b1rakılm1ştır. i teyeJJ~'ı; 
namesi ve diğer malümat Türkkuşu satınalma AJS'it 
verilir. 

0
1 

* • * 17.5.939 da kapalı zarf usu1ile eksiJtmeY" ~:; 
olan 10500 lira muhammen bedelli muhtelif malzeıJJe1 ı 
lesi, isteklı çıkmadığından, 26.5 939 cuma günü ssll 
bırakılmıştır. Diğer şartlar evelki gibidir. . ~~df 

Fazl~ bilgi veya şartname almak istiyrnlerin Tüt 
tınalma Amirliğine müracaatları iJnn olunur. 



Münakasa Gazetesi 

Zahire, et ve Sebze : li~~ 9 ha~ran 939cumn günün=~~k=a=d=ar~h=m~g=h=·n~:k-o-m~i~~-n-a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mqıs 1~9 
muracaat etınelerı· ı"l"n olunıır. ·» M u·· t e a h h · t 1 t a J erin Takvimi 

ı stanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : • * • İhalesi 9 mayıs 939 salı gününe kad t 1 st b l K v • • • • • ı 7000 . . ar uza ı mış o-
l 'ııde an u _omutanlıgı bırlıklerı ıçın şerait ve evsafı da- an kılo kuru fasulyeye ıstekli çık.madığırıdıın 24-90 sa- Pazartesi 22.5.939 

,P ihat 6?003 kılo kuru fasulya satln alınacaktır. Kapalı zarf-! yılı_ ~anunun 43 üncü maddt>si mucibince mezkiir fasulye bir 
ıı k esı 6.~.93~ S~lı günü saat J 1 de yapılacaktır. Muham· ay ıçınde paz~rhk ~nretile alınacaktır. Tahoıin hedeli 980 ve 

~- . ıymetı 97\JO lıradır. İlk teminatı 732 liradır Şartna muvakkat ternınatı yetmiş üç buruk liradır fst""kl 1 . 

Jeneratör, alterrıatör ve t . 
'....okomotif ve vagon vere:~:;i t(rı~losu (Aydıo Beled.) No 1016 
Vagon cıımı v. •· • D. Y.) No 1016 

"'•ı h ·· k . · - kk . -.. · ... · ı erın mu· 
. ergun omısyonda görülebilir. Şartnamesi hergün va ·at temınat akçaJnrile birlikte 9 haziran 939 cuma . .. 
18Yonda ·· - ı b ·1· 1 kl"l kadar 1 •• k · gunune 

Makine deposu inş. " " ,. No 1046 

tt goru e ı ır. ste ı erinin ilk teminat makbuz ıer gua ·oınısyoııa mürncaat et e1eri ilan olu 
~ ıne~h1bla~ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde nur. 
1
• veaıkalarıle beraber ihale günü ihale saatinden bir saat K · 

Ele'1trik rnotörlü '- · · . " " " No lOH l\• OKSıJen cıhazı 
ıetabo)İzın bazal c"h " " " No 1056 

ŞT k" ı azı N ı ı uherçilesi (Ask F b "k " ,, " o 1056 
Döküm koku . a rı alar) No 1016 

~lıne kadar teklif mektubunu Fındıklıda Komutanlık Sa- Ke e~~lpaşa Cumhu_rıret Müddeiumumiliğinden : 
1 

illa Komisyonuna vermeleri. m p~şa. Ceza ev~mn 11,5.939 dan 31.5.940 a ka~r 
' Güm- . . . . olan ekmek ıhtıyacının o50 lira muhammen bedelle ')}O 

Klorat dö potas " " No I040 
Sıhhi alat (M. M V) N ,, No I048 
K · • o 1020 
H emyon (Yozgat Belcd.) No I033 kiluşsu~u hastanesı ıçın şeraıt ve evsafı dahilinde say1lı kanunun. 4l inci maddesine tevfikan on beş gün .~d-

18.939 o yo~u-~t satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi detle açık eksıltmeye konulmasına ve 25.5.939 günü.Saat 
li 64 Salı_ gunu saat I~ de yapılacaktır .. Muhammen kıy- 11 _de. komisyonumuz huzurunda ihalesinin icrasına carar 

ava kurumu binası inş (E 
~ablo ve elektrik malz;m ~zer~m T. H K. Başk.) No I038 
inhisarlar mamulatı '-1 eı.ı (Sumcrbaok U Müd.) No 10 ıg 

\' 00 lıradır. İl~ temınatı 480 liradır. ilk teminat mak- verılmış olduğundan taliplerin tayin olunan ün vt>6aatte 
e eya mekt~bları~e 2~90 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele· Kemalpaşa C. M. U. liğinde teşekkül ed~n k,ıisyona 
t Yazılı vesıkalarıle ıhale günü ve ihale saatinden bir müracaatları ilan olunur. 

Ç nBK ı (Adana l h. 1 l 

uval dıkme makinesi (ioh" l un IB~r ar Başmüd.) No I039 
Vagonel ıaar ar • Mud.) No fO~J 
Kayış " ,, ,, No I042 

Ilı t\'vel t~klif mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satı
a Komısyonuna vermeleri. 

1 

Demir malzemesi " ,, " No 1048 
!ohisarlar mamulatı nakli ,, " " No 10~9 
~çnıc suyu ctüd ve pr?je•i t: . . "' " No 1031 

İzmir Belediyesinden. 
~ Gümüşsuyu hastanesi için oerait ve evsafı dahilinde 40000 

Pastorize süt alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 5 6.939 Pa-
. ~ocuk yavasmn 7000 kilo inek südü alınmıı baş katip-
hktekı şartnam_esi vec~iJe açık eksiltmeye kooOU§tur. Afo. 
hammen bedeh 700 hrn olup ihalesi 6.6.939'1ı günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 52 lira 50 kuru~h.teminat mak-

Değirmen makineJ~ri (G b nzı:ı (Adıyaman Beled.) No I0~5 
i~b:~rbini (Tophaı:ıe. Lvz.) eN:• 10~~· Hususiye Müd.) No 1046 

1~ 1 günü saat 15 de yapılacakıır. Muhammen kıymeti 6000 
g~; .. lık .t~minatı ~50 _ li_ı nd_ır. Şartnamesi hergün komisyon
lari~lebılır. lstekhlerının ılk teminat makbuzu veya mek
tite e_ 2490 ~-a~ıl~ kanunun. 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesi

ktu ıh~le gunu ~hale :)natmden bir saat evveline kadar teklit 
tıı 1bl~rıle Fındıklıda Komutanlık Satınalma KomiS)'onuna 
e erı. 

~ liaydarpaşa hastanesi için ~erait ve evsafı dahilinde 24500 

Pas_torize !iÜt satın ahnacaktır. Açık eksiltme ihalesi 5 6 39 
ttesı .. .. 15 30 . . 75
1
• gunu saat , da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 

r- 1.~adlr .. 1Ik teminatı 276 iiradır. Şartnamesi her gün ko. 
t~r~f"bıhr. İsteklilerinin ilk teminat makbuzu veya m"?ktub
~ b 490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazıh vesika
a erabe: belli gün ve sııatto Fmdddıda Komutanlık satı· 
Komısyonuna gelmeleri. 

bi: • _Haydarpaşa ha tanesi için şerait ve evsafı dahilinde 

939 
kılo yoğurt satın alınacaktır. Açık eksilime jJe ihalesi 

· 
4 

~ah. günü saat i 4. ~O da yap.ılacaktır. Muhammen kıy
i bın lıra~ı~~· 11~. temınat_ı 3~0. lıradır. Şartnamesi her gün 
ltı:Ouda gurulebılır. lsteklılerının ilk teminat makbuzu ve-
1 :tu_bıaril? 2490 ::;ayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
tı esıkalarıle beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Ko-
lık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Aydın Cümhuriyet Müddei Umumiliğinden : 

Luzu ite encümene gelir!er. . ır • 

• * * Çocuk yuvasının senelik ihtiyacı ' satın alınacak 
24 kal~m ınuhtelıf erzak başkfitiplikteki şr~ruesi veçhile a· 
çık: ek_sıltme?·e konulmuştur. Muhammen ,ılı 2688 lira olup 
ı~alesı 6.6:939 salı günü saat 16 dadır. fşı{ edecekler 202 
Jıralık ;emınat makbuzu ile encümene g ~~· 

* * Çocuk yuvasının senelık ihti• ıçın 8000 kilo bi
r i_nci nevi ek~ek satın alınması başkfi kteki şartnamesi veç· 
hıle açık eksıhmeye konulmuştur. M•Jmen bedeli 800 lira 
olup ihalesi 6.6.939 salı günü ... aat Jadır. I~tirak edecekler 
60 Jiralık teminat makbuzu ıle ener; e gelirler. 

* • • Çor.uk yuvasmm senelik acı için 2000 adet ko
yun eti i!e 800 adt:t koyun dalaoı ıılınması başklitiplikteki 
şartnamesi veçhile açık eksıltm: ~oııulmuştur. Muhammen 
t_edelı 808 lira olup ihalesi 6.6.r'alı günü_ saat 16 dadır. !ş
tırak edecekler 61 liralık temir'akbuzu ıle cn~üwene ge
lirler. 

Silifke Jandarma .. ~. Komu!anlığındao : 

:·6.9~9 tarihinden Mayıs 940 sonuna kadar Aydın ceza 
ıo,. ~ ıthkumlarma. vasati g~ndc 400 adet verilmek üzere 
r~ )rtJ:rnen bedelı 11315 !ıradan ibaret beheri 960 gram
d' terli buğdayından yapılmış ikinci nevi ekmek ceza e
~ ~~sl~m edilmek şartile eksiltmeye konulmuştur. 

>.t sıltme kapa~c zarf _usulile yapılacaktır. 

Silifke Jandarma okcn dört aylık sabun ihtiyacı 
olan ( 1000) kilo sabun hı kilosu (35) kuruştan on beş 
gün müddetle açık eksiye konulmuştur. Başlangıcı 
12-5-9 9 olup yevmi iha3·6-939 günüdür. Taliplerin 
Silifke jandarma okulurınüteşekkil Komisyona yüzde 
yedi buçuk teminat akç.le birlıkte müracaatları ilan 
olunur. 

-
Ankara Merkez HıfzıJta Müessesesi Satın Alma 

Komnundan ! 

~k:~akkat ~e~ınat mıktarı 848 lira 6'2./5 kuruştur. 
tea ılt.?1eye ıştı.rak _edecekl~r teklif mektuplarını ve bu 
~l hbudlere gırebıleceklerıne dair ticaret odasından 
~ arı vesikalarla birlikte 9.6 939 cuma günü saat 16 
b~ar makbuz mukabilinde C. M. U. liğine tevdie mec· 
~ ar. 
~.ksiltme -~~ ih~lesi. 9.6.939 cuma güuü saat 16 da Ay-

~ 1~ M. U. lıgı daıresınde toplanacak komisyon huzurunda 
\ >.tcaktır. 

lJ asrafla mUşteriye aittir. 

l~t' aha fazla malumat almak ve şartnameyi görmek isti· 
C. Müddeı umumiliğine müracaat etmeleri lazımdır 

~ 
~tıbuı L A · I'" · S evazım mır ıgı atınalma Komisyonundan : 

Çalı fasulye 9530 kilo 
Ayşe kadın fasulye 22150 " 
Barbunya ,, 29900 
K " abak 46695 

~11 H~y~r . 20158 ;det 
~aı:elı cıhetı?de bul~na~ bi~liklerin yukarıda yazılı 
tt:ı. rn sehzesıne teklıf edılen fıat amirlikçe pahalı .. 
~"l'.ld 1 ki k ·ı · go-14 en pazar ı a e ~ı tmesı 22.5.939 pazartesi günü 
l\·30. da Tophanede Istanbul Levazım Amirliği Satın
~ 0tnısyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bed r 
ita 78_ kuruş, il~ :emi?~tı 522 li~a 60 kuruştur. Şa:t~ 

1111 l<omısyonda gorulebılır. lsteklılerin belli saatte Ko-
- gelmeleri. 

ıb Gıreson Askeri Satınalma Komisyonundan : 

b~:l:s~ 9.5 ?39 salı gününe kadar uzatılmış olan 2200 ki 
r ısteklı çıkmadığmdan 2490 fayılı kanunun 43 ne·· 
•rn "b· k u 

Merkez Hıfzıssıhha .ıv.sesesinin aşada cins ve mik
tarları ve tahmin edilen !elleri ile ilk teminatları gös 
terilen hayvanat iaşesi ihtı onbeş gün müddetle ve hi· 
zalarında gösterilen usul eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler Ankara erkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Satınalma Komisyon katiıinden tedarik edilebilir. 

Eksiltme 5.6.939 paz~si günü saat 11 de müesse
sede müteşekkil satın alnkomisyonunda yapılacaktır. 

Teklif mektupları mlyen günde saat 10 a kadar 
komisyona verilmiş olmal·. Mektub mühür mumu ve mü
hürlü 'olacaktır. 

Muvakkat teminat mtbili nakit ve nakit mahiyetin
deki evrakın maliye vekai Merkez muhasipliği veznesine 
yatırılması için taliplerin lha evvel komisyon katipliğine 
müracaatla birer irsaliye maları lazımdır. 

Tutarı İlt teminat Eksiltmenin 
Cinsi Miktar Lira Lira kş. 

------- --------
Arpa 45000 24 7 5 l 85 63 
Yulaf 75000 5250 393 75 
Kuru ot 150000 3250 618 75 
Saman ve 30000 750 56 25) 
Sap saman 20000 400 30 -) 
Buğday 2500 l 7j 13 13 
Darı 15 O 262 50 19 75 

Nevi 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

" Aç. eks. 

Paz. 

" Kepek 15000 )25 39 38 ,, 
Yonca 105000 % 50 zam ile 4 600 473 - Kapalı z. 
Yeşillik (marul, salata, yeşil bakıı, yeşil bezelya) % 75 zam ile 

Havuç 
Pancar 
Lahana 
İspanak 

25000 [)62 2l9 65 Aç. eks. 
25000 n75 328 13 ,, 
25000 .875 328 13 

" 25000 o o 7 5 ıl62 229 65 ,, 
25000 4J62 229 65 ,, 

atı ucı ıııce mez ur sabun bir ay içinde pazarlık sure-
1)s ~caktır. Tahmin. b~deli 770 ve muvakkat teminatı 57 '-

uru§tur. lsteklılerın muvakkat temin&t akçalarile bir· 
imtiyaz sahibı ve yazı işleri Dirt:ktörü : İsmail Gidt 

Baaıldıtı yer : Mcrkeı Baıımevi, Galata 

• Köhne fotin ,, " No 1060 
Odun " ,, No 1061 
Süt " ,, No IOSJ 
Motö " " No I049 
Ront;e:e fı~=itrıfüj tulumba (fst. Beled.) No 1047 

Mecra inş. " " No IOt7 
fstioat duvarı inş. " ,, No 1047 
Acmc bristol kart " " No I04S 
Cenaze otomobili " ,, No 1048 
Maden kömürü ,, ,, No 1 Ot~ 
Elektrik motörü Hotrifü" t l " " No I048 

No 10J8 J u umba şamandıra v. ı. {fst. Beled.) 
Huap ve y k" • 
Dosya dola~ızı ma ıoeıi (lst. Beled). No I049 

Yol taıniri " " No 10~8 
Kum ve karorlman " " No 1051 
Kastıımonu hast k ı" . ,, No 1061 
A · yap. a orıfer fes" t (K 
• yasofya nıüzesi kurşun i ler· f ısa ı estamonu VU.) No 1048 

Matbaa maldnel . B ş ı ( st. Nafıa Müd.) No I061 
• Ah erı 1 eyoğlu 4-cü Su h H k k 

~-ap bina ankazı (Ank. Beled ) N u u Hak) No I049 
Je:oloJı modelleri (Tek "k Ok • o 1049 
Harita alımı işi (Kırkı::eı· B ullud S) AK.) No 1049 
Samao omba . . . ı e e • No ıom 
Mor J rı ta.mırı (lıt. Komut.) No J049 

ya tahtası (inhisarlar Ç J T 
~~mü~ nakli (0. p. Y. }( .. .,:.~.~ ~11 ~!~ı:sı Müd.) No 1049 

Bakır ve pirioç mnlzemui tTürkkuşu Gen. Direk.) No 1061 
Yemlıba köyüne ait kaplıca loş. (Yemlıha Köyü MLht.) No 1051 
Demir boru ve Dizel motörü (Boınava Ziraat Meklebi) No 1052 
iç ve dış }Astığı ile; motör tamiri için mal&erne (Gümı Qk Muhafaza 

Gea. Komut. lst. SAK.) No 10)2 
Ekmek {Samsun C. Müddeium.) No 1053 
• Marangoz eşysı (Samsun Tütün Fabrikaaa Müd.) No 1033 
Saf bakır külçe \İst. Nafın Müd.) No l Od l 
Motorin, makine yağı, kömür ye ampul (Söke Bt:led.) No 1055 

,, ,, ,, ve beyaz gaz (Armutlu ,, No 1055 

Erzak (Silifke Jandr. okulu) No 1055 
'\Devamı 4ncü sayfada) 

üllill:1ltitümtnjif raıı: l ı] m 
~~ ~- -~ 

Nakloluna
cak tuz 

Miktarı Ton 
Sevk mın· 
tıkası 

Ton başına M bed. teminat 
Nakliye ücreti lira lira 

kuruş 

18 000 
12 ( 00 
10 000 

Karadeniz limanları 350 
300 
150 

63000 
36000 
15000 

4725 
2700 
1125 

Akdeniz ,, 
Marmaradenizi " 

40 ooo 285 114000 8-,50 
l - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlala

rından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına 
ceman 40.000 ton tuzun nakli işi §artnamesi mucibince 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Her mıntakaya nakil olunacak miktar ve mu· 
hammen bedellerile teminatları yukarda yazılıdır. 

Uı - Eksiltme 5.Vl 939 pazartesi günü saat 15 de Ka· 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde 

alınabilir. 
V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 

t veya 2 mıntnka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde 
verecekleri teminat akçası teklif edecekleri m·ntakaya ait 
miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi layik görüldüğü tak• 
dirde 3 mıntıka için birden yapılan teklif tercih edilir, 

vı İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni Ye

saik ile % 1,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi· 
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de kadar) mez· 
kur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeli· 
dirler. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3476) ı-4 
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Quotidien des Adjudications 
1 

1 

1 

ADMI1 ISTRATION 

Y oghourtchou Han 

1 er Etage, N. 3-ı 

Galata, Perchembe Buzsr 

' 

Le No. Pars 5 --- ... --------____ ,...._ ---- __....... 
Ponr la Publıcıte s'adressc r 

1 

11 

a 1· Adıninistration 
1 __ .; Joumal Pnfessionnel des Fournisseurs.et des:Entrepreneurs de l'Etat ' 

IJoite Posta le N. 126 L 

Telephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudicctions Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix. 

Objet de l'adjudication d'adjudicat. estimatif 

A) djudications au Rabais 
Constructlons - R6paratlons -Trav. Publlcs-Mat6riel d 

580:1 -
Acbevement constr. atelier repar. garage Publique 

ctntrııl 
D~placement batisse en bois ıi Florya 
Trav. enduita et badiıreonnage des bain• 

" 
654 88 

,de Karşıyaka 
Con.,tr. aqueduc et regulateur Fe!lek sur Pli cacb. 431787 45 

le flcuve de Menderes (Cah. eh. 21,60L.) 
Reconstr. pont; Simav et Killer dont les 

colonnes en maçonnerie et beton ar· 
(Cah. eh. P. 463) 

Reconstr. en beton arme des ponts d'Er
gene, Çayardere, Soğucadere et re
constr. plancher en bois du pont de 
Büyükdere (Cah. eh. P. 337) 

" 

" 

" 

9l500 -

67224 22 

250199 15 

Cau'on. 
provi&ire 

Lieu d•adjudication et du 

Cabier des Charges 

tlon-Cartoq raohl• 

210 - ~unicıp. lzmir 

49 86 
45 -

21021 50 

5875 -

4612 -

18765 -

Gm. Perm. Municip. İat. 
Dı Deni:ı.bank lzmir 

Min\ Trav. Pub. Dir. Gen. des 
A... Hydrauliques 

Minia Trav. Pub. Presid. Ponts 
et bausaees 

" " 

Municip. ı . 

Jours Heures 

2-6-39 16 -

5-6-39 14 30 
22-5-39 15 -

20·6-39 11 -

2-6-39 16 -

5-6-39 '6 -

18-7-39 l l - • 

Conatr. et instol. dcs depôt frigorifiques 
et d"un local pour dessechement de 
sang ii l'abattoir d'Ank. 

Prodult• Ch1mlques et Pharmaceullques•lnatruments Sanltalres-Fournlture POI- Hop1tauJC 

- --Medicamenta : 15 lots Publique 589 - 45 - Municip. lz.mir 
6-6-39 16 -. 

Elactrlcit6-Gaz-Cnautfag Central (ınstalla•lon et Materlel) 
9704j 50 

in.tal. eolorifere et de l'eau chaude a 
buanderie, dortoir et refectoire bôp. 
it. Zonguldak (Cah. eh. 10 L) 

lnstal. hydrau-elect ique telle que canal, 
tuyau d'adduction, batisse centrale, 

;~·ri;n~~'({e"1~~B'inrM., :ınRıs~va'e t~H:. 
formateur,. non compriı le resc u de 
distrıbution de la ville (Cab. eh. 325 P.) 

Pli cach 

" 

~blllenu•n• Ch ussur - Tlssus Culrs 

Confecıion d'habits : 200 250 complets Publique 

64955 85 

Exploit. Cbarbou reğli 
iı Zonguldak 

4497 80 Municip. Muğla 

jusqu'au 5-6-39 15 -

19-6-39 16 -

S.A.T. des Trams HallJ'Üsküdar- 24-5-39 10 -
Kadıköy iı Bağlarbı 

Ameublem nt pour Habitatlon et Bureaux -Taplsserle ete. 

Fabrication bibliotheque, etagere, armoi- Gre a gre 1600 -
re et table 

Bola de Constructlon, Planch s, Poteaux ete. 

Contre·plaque (Voir Dıvers) (aj.) 

Tranaport - chargement - d6chargemant 

Chargement et decbargem.:nt ble ~
Combustlble Carburant Hullea 

M?torine: 120 t. 
Benzine : 1200 bidona 
Mazoul: 7n-90 t. 
Mazout : 90000 k 
Semi-coke : 400 t. 

Dlvora 

Cbani• de camlonnette : ı P· 
Carrosıerie : 1 p. 
Matcriel et accessoire• d'entretien pour 

moyens de transport marit. : 66 lots 
Oulilı d'ajuıteur et d'inıtrumenta de me· 

sure (aj) 
Vis, clous et contre-plaque (aj.) 
Machioe-outil automatique a , boter 
Caiases a cerceaux en fer pour emballa-

ge medicament• de veterinaire : 
800 p. 

Plerres parquets : 300000 P· 
Mobair: l t. 

Laine : 4400 k. 
Etuis dcı echantillons de mohair et laine : 

30 P• 

Provlslons 

Viande de mouton : 2 t •• rates : 800 P• 
Pain: 8 t. 
Diver1es provions 
Lait de vache : 1 t. 
Pain pour penilenciers de Kemalpaşa 
Huile d'olivea : 5750 k. 

Publique 

Pli cach. 
Publique 

" Pli cach. 

" 

Pli cach. 

Publique 
Pli cacb. 

" Gre a. gre 

n 

" 

Publique 

" 
" 
" 
" 
" 

B) Adjudications a la surenchere 

8100 -
3360 -

7551 -
10360 -

2000 -
800 -

4989 -

10500 -
1685 -
6000 -

1200 -

2600 -
1200 -

808-
800 -

2688 -
700 -
550 -

2775 -

Auto camelote div. type : 6 P· 
Charbon melange : 482 quintaux 
Boiı de upio : 608 m3 

Publique 825 -
• le quint. O 23 
n 

Troocı et madriers : 25 m3 • 500-

250 -

607 50 
252 -

566 -
800 -

375 -

126 38 
450 -

2250 -

61 -
60-

202 -
52 50 

202 25 

62 -
10 13 

224-

Chef Contrôleur İl Ist. J Minist. 22-5-39 16 -
Commerce, Sirkeci man han 

Dir. Gen. Türkkuşu 26-5-39 15 30 

OHice Cereales Agenckooya 19-G-39 16 -

Municip. iz.mir 

" n 
Edremit 

" 
Çanakkale 

n " 

Municip. BornoYa 

" " Com. Aeb. Surveil. Do•tı. İst. 

Dir. Gen. Türkkuşa 

2-6-39 16 -
2-6-39 16 -

30-5-39 
6·6-39 14 -
6 6-39 14 -

31-5-39 15 -
31-5-39 15 -
22-5-39 11 -

26-5-39 15 -

n " 26-5-39 l 5 30 
Com. Ach. Dir. Gen. pbr. Mil. Ank. 6-7-39 14 -
Com. Acb. Min. OH. t. Ank. 7-6-39 1 l -

Vilayet Erzurum 3-6-39 l l -
Min. Commerce (bef (.ontr6leur lst. 22-5-39 11 

Sirkeci Liman Han 

• 
• 

Municip. iz.mir 
,, ,, 
" n 

" n 
Procureur Gen. ~emolpaşa 
Com. Ach Div. [lanisa 

Municip. lzmir 
Dir. Foreta lzmı1 

n ,, lçel 
Dcfterdarat BuuA 

" 
• 

22-5-39 l l 
22-5-39 1 l 30 

6-6-39 16 -
6-6-39 16 -
6-6-39 16 -
6-6-39 16 -

25-5-39 l 1 
2-6-39 11 -

6-6-39 16 -
2-6-39 16 -
3-6-39 l 1 -

22-5..J9 10 -

(3 ncU sayfadan devam) 

Hıılkcvi binası inş. (Amasya C. H. P. Başkan.) No ın-51 
~kakavatör makinesi tamiri (Kocaeli Vıl.) No 1058 1 
inhisarlar mamuliıh ve tuz nakli (Samıun İnhisarlar Bat1110d·) r'O 
Sııraciye. mal~cmesi (Lüleburgaz Tümeni) No 1060 r#J 
Kazık dıkenlı tel, çatal çivi ve düz. tel (Vizi Tümeni) No 

1 

Elektrik tesisatı (Ank. Lvz.) No 1062 
Eczayı tibbiye (İst. Beled.) No 1062 
Lavemarin kömü~ü (Tophane Lvz.) No 1062 
Y ııpı malzemesi ~lst. Komut.) No 1062 

Memento des 

Lundi 22.5.939 

Generateur, alternateur et tableau de diatribution (MunieiJ'• ~ 
No 1016 

Verin de loeomotives et vagon• (Cb. 
Vitres de vagons ete. 

Fer Etat) No 1016 
,, • No 1046 

" Conslr. depôts de mac bineı 
Appareil11 d'oxygene a moteur elec " 

,, ,, No t041 
n " No 1056 

No &056 n 

n de metabolizme basale 
n " " 

Salpetre de Chili (Fab. Mil.) No 1016 
Coke de fonderie ,, ,, No 1040 
Cblorate de potnsse ı> ,, No 10~8 
lnr.truments sanitaires (Min. Def. Nat.) No 1020 
Camions (Municip. Yozgat) No 1023 
Constr. bitiHe Ligue Aviation (Presid. Ligue AviatiOl1 d'tr 

No 1038 
Cable et mat~riel elcctr. (Oir. Gb. Sümerbank) No 10381~ 
Transport artıcles mopolises (Dir. Pr. Monop. Adanıı) ~o 
Mnchine a coudre deı aacs (Oir. Gen. Monop.) No ıo.t3 
Vagonrıeta ,, ,, No ıoA'l 
Counoie ,, ,, " No 10'8 
Arttcles en fer • ,, n : No ıo.t9 
Transport articles monopolises No lo.5

1 

D " " " . reueı11entı etude et projetı pr. adduetion eau (Munic•P' 

man) No 10ı5 
• Machincs de moulin {Comptab. Partic. Gebze) No ıod 
Jumelle a main (lnt. Tophane) No 1047 
Lf>gumes ,, ,, No 1060 
• Bottines camelot~ ,, ,, No 1 OB l 
Bois ,, ,, No 1061 
Lait ,, n No 1049 
Moteur et pompe centrifuge (Municip. lat.) 
Film Roeotgen 
Constr canahsation eau pluie 

,, mur soutainement 
Cartes Bristol Acme 
Auto-corbi l .. rd 
Charbon de terre 

" 
" 
" 
" 
" 
n 

,, 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

No ıot1 
No 1041 
No 1041 

No 1048 
No ıo48 
No ıo48 
No 1018 
No lo48 

Moteur elect. et pompe centrifuge ,, 
boüee ete. 

,, ,, No 1~ Armoir pr. doıısier 
,, n ~o !().51 Machine a calouler et a eerire 
" " ı,o nat 

Sable et carreaux en ciment No tuu ) " " o" 
lostall. chauffage cenlral hôp. Kastamonu (Vil Ka1ta11'

0 
1 

Repar. route 

Trav. plombage musec Ayasofya (Oir. Tr. Pub. ı.t.) r'.~ 
"' Macbines d'imprimerie . (Juge Paix 4-lıme Trib· Cifi 

No 1049 
• Decombres bitine en bois (Müoicip. Aok.) No 1049 
Modeles de geologie (Ecole Technique) No 1049 
Dressement carte (Municip. Kırklareli) No 1049 
Repar. dcpôt paille (Command. Mil. Ist.) No 10~9 
Plnnche Moralya (Dir. Monop. Çamaltı) No 10i9 
Transport charbon (Ch. Fer Etat Kayseri) No 1050 
Fil ~~ cuivre ~Dir. Gen. T~kkuşu) No 1051 rJO 
Materıel e~ cuıvre et en laılon (Dir. Gen. TürkkutiJ) 611 
Conıtr. baıns thermaux Yemlibaköy (:\1uhtar y eoılib•lı ~' 
Tuyau en fer. et moteur Dieıel (Ecole Agric. Bornof'•~eo' 
Cbambre a aır et pneux et materiel repar. mote•' 

Gen. Surv. Douıın. lat.) No 1052 
Pain (Procur. Gen. Samsun) No 1053 tfJ' 
• Objetı menuiıerie (Dir. Fabr. Tabacı Samsun) No t 
Cuivre pur en lingot (Dir. Trav. Pub. lıt.) No 1061 -' 
Motorine, huile pour macbine, cbarbon et ampoule• ( 

ke) No 1055 ·,it' 
Motorine, huile pour machine, et petrole blanc (r.1&1°

1 

No 10j5 
Proviıions (Ecole Gendarmerie Silifke) No 1055 
Constr. Maiaon Peuple (P. R. P. Amasya) No 1057 
Repar. maehine excavateur (Vil. Kocaeli) No 1058 _,; 
Transport sel et articleı monopoliseı(Dir. Pr. Moo.S• 
Article de sallerie (Oiv. Lüleburıraz) No 1060 
Poteaux, fil barbele, clou• ete. (Div. Viıe) No 1060 
loııtall. electr. (lnt. Ank ) No 1062 
Produita pharmaeeutiques (Municlp. lst.) No 1062 
Charbon lavemario (lnt. T opbane) No 1062 • 
Materiel de cooıtr. (Command. lıt.) No 1062 


