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• 
GAZETESi 

Umum Tü ~carların ve üteahhitlerln mesleki Organıdır 

) M .. • N A K A S A LA R • • • Beher tanesine tahmin edilen tiatı 30 lira olan iki a u bin adet sıhhiye arka çantası 2.8.939 Çar§atıba günü saat 1 l 
rle kapalı zartla !Sa lın alıncaktır. lJk t~ıninat 4250 lira olup, 

pat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita şartnamesi 300 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Ko-
l misyorıundan alınabilir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınnlma Komisyonundan: 

Çorluda karakol binasile 5 adet cephaneliğin eksiltmesine 
uayyen günde talip zuhur et ned ğinde yeniden kapalı zarf 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 24,lJ06 lira 17 ku
l olup ilk teminat miktarı 1868 lirad ı r. Kapalı zıırfla eksilt
esi 2 8 939 çar~amba günü saat 15 de Vekalet Satmalma 
miı:syonuoda yapılacaktır. Şartname proje ve resimleri 12:=> 

uruo:ı alınabilir. 

• • • Kiitahyada bir pavyon ve iki cephanelik kapalı zarfla 
siltmeye konmuştur. Kı-şif bedeli 60,035 Jira 38 kuruş olup 

k teminat miktarı 4252 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesı 
.8.939 cuma güuü saat J S de Ankarada Veklld Satınalma 

misyonunda yapılıcaktır. PJAn, proje ve oartnamesi 320 ku
ş mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. Eksiltmeye 
rebilmek için ihale gününden en az bir hafta evvel hava inşa· 

fubesioden veıika almall lazımdır. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen inıa bedeli 
Lira Krı. 

ocapaıa ıubeıi bahçe duvarile 235 30 
demir kapı inıaatı 

Yukarıda yazılı İD§aat hizasındaki muhammen bedeli 
zerinden 20. 7 .9J9 tarihine musadif perıembe &ünü saat 
4 te pazarlıkla ihaleleri yapılacaktır. 

Taliplerinin Yo 7,5 pey akçelerioi vakti muayyeninden 
vvel yatırıp mezktır gün ve aaatte Defterdarlık Milli Em
k Miidürlüiünden de müteıekkil Komisyona müracaat

ri. 

Edirne Su İşleri Meriç Subesi Müdürlüğünden : 

Ekıihmiye lcmulan iş: Edirne civarında Bosna köy Me
iç HR ıabiliode yapılacak on aded mahmuzun yeı iden iosasıle 
ört ıded mabaıuzun tamirıne aid olup bedelı keşfı 19J70 Ji

ı 84 kuruıtur. 
Eksiltwe 31.7.939 tarihine musadif pazartesi günü ıaat l l 

e Ediroede Su lıleri Meriç Subesi Müdürlüğünde toplamla· 
k Eksiltme Komisyonunca kapalı zaıi usul ile yapılacaktır. 

istekliler bu işe aid eksiltme ıartnamesi, muka veleııamc, 
ıyındırhk işleri genel oartnamesi, huıu&i ieuni şartname, va· 
idi fiat cetvelini ve projeleri Su hleri Meriç Sube&i Mudur

ü&ünde bedel11iz görebihrler. 
Ekıılto..lye girebilmek için isteklilerin 1452.81 liralık mu

akkat teminat vermesi ve eksiltme tarıhınden en az sekiz gün 
vvel bir iıtida ile Nafıa Veklletioe müracaat ederek 15000 
irılık su iıleri veya bu kabıl Nafıa i~lcrini başarmakta fenni 
abiliyeti olduğuna duir bu iş için Nafıa Vekaletinden alınını@ 
üteıhbidlik vesikasını ve 939 senesine aid Ticaret Oduı ve· 
aaıaı ibraı etmesi mecburidir. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Karadeniz Boğazındaki istihkıln bölüğü yemek ocaklan 
eıit raporuna göre tamir ettirilecektir. Pazarhkla ihalesi 

19.7.939 çarf81Dba günü saat 14 de yapılacaktır. Keoit bedeli 
452 lira 30 kuruıtur. lsteklıler\n belli gün ve saatle kat"i le· 
minat paralarile ve bu iıle uğraştıklarına dair vesikalarile bir· 
liktı Stlimiyedeki ttlmen Slltınalma komisyonuna gelmeleri. 

lllllÇlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane Lev. 

M. M. Vekaleti Salıualma Komisyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 26,000 lira olan yüz ton hamızı 
azot Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınal· 
ma komisyonunca 7.8 939 pazartesi günü saat 15,30 da pa· 
zarlıkia ihale edilecektir. Şartname bir lira otuz kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 1950 li
radır. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer ('İ' esisat ve Malz.) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 39,000 lira 205 kalem muhtelif 
elektrik malsemesi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satıoatma komisyonunca 8.8.!139 sala günü saat 14,JU 
ea pazarlıkla ihale edılecekbr. Şartname bır 1ira 95 kuruş 

mukabılinde komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 292..> 
liradır. 

Nazilli Belcdiyeaioden : 

3 l.7.939 pazarltsi günü saat 16 da Nazilıi Belediye ihale 
eocüm~niod«' eksiltme kowısyouu odasında 4.4318 hra 84 ku· 
rus bedeli keııfiı N.stıa Vdı.i etıııce wusaddak Nazıliı kasabası 
elektrik şebeke ve transformaıör ve te&ı::;all 249U sayılı kanu
nun hükumlerıne göre kapaıı zarf u::ıulıyle ek.sıJtıneyc konmu§· 
tur. 

Mu vak kat teminat miktarı 3173 lira 91 kuruştur. 
Fenni şartrıamelen proje keşıf hüla~ası ile buua müteferri 

diğer evrak 6 lira mukııtıilınde Ndzııh lidediyesindeo ahna· 
bilır. 

İsteklilerin teklıf mektupları ve en az otuz biu liralık bu 
işe beuzer ış yaptığma daır Ntiiıa ıdıu t:lerıudcn ıılıuış olduğu 

vesikalııra istıuödtu ıhale tarılııudeu 8 gün evvel alınnııf dı· 
liyet ve YJ9 yılına ait ticaret ooa:>ı vesıkalarını havı zaı Uımuı 

31.7.9J9 pazart~ıi günü saat 15 §e kadar Ncizıllı Heledıye en· 
cümenine gelınelerı 19.ıımdır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
MııJi Mudafaa V t:kaku Sliunııhua l\.oru&ı:;yoııuııdan : 

B her çıfline tahmin edtlen fiutı 743 kuruş olan 20 bin 
ç:ft çizme kupalı zarfla eksıltmeye konulwuştur. İbale:si 3.8.9J9 
Perşembe güııü saat 11 dcdır. Uk teınıuall 8680 liradır. Ev~af 
Vd §arlnauıesı 74a kuru~a Ankarada M. M. Vekaleti Sıitıoalnıa 
Komisyonundan alınır. 

• • • Beher çıhıne tahmıu edılen fiat} 470 kuruş ol n iki 
yüz bin çift kundura kapalı zarfı cı ck:siltrneye kouulmuşlur. 
llııılesi 2.8 939 Ç uşauıba günü saat 11 dedir. Jık temınatı 
41.350 iiradJr. Ev:.uf ve §artuaaıesı 47 Jıra nmkat.ulındd Auk.a· 
rada M. M. V. Satmalma Konıisyonu 1ıdan alıııır. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı. 

Aydın VilAyrti Daimi Eıacümeninden: 

Aydın Kültür dairesi için 257 lira 50 kuruı mubammea 
kıymetli defter ve çizelge bastırılacaktır. Talıplerın % 7 5 te· 
ıninat akçeleriyle 20 7.939 tarihli perşembe gtiuü saat LS de 
daimi encümen salonuna fazla malumat almak ve nümunelni 
görmek istiyenlerio her viltlyet daııni encümen kalemine müra· 
caatları il!n olunur. 

13 kalem ılltı tıbbiye ve malzeme açık ekıiltme suretiyle 
llbn alınacaktır. Muhammen bedeli 149Z lira olup ilk teminat 
miktan 112 liradır. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Divan Mubaıebat Reisliğinden: 

Açık ekaihmeıi 4.9.939 pazartesi günü aat 15 te vekllet 
ııttaalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameıi her gün komiıyonda görülehilir. 

Divanı muhasebat için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuı olan L 70 ton yerli kok kömürüne talip zuhur etme
miı olmuından dolayı olbaptaki ıartnameıioe ıöre 22.7.39 

cumartesi günü saat 1 1 de Divanı Muhasebat idare Te he· 
tap işleri müdürlüğü odasında toplanacak olan komiıyon 
huzurunda pazarlıkla ihalesi icra kıhnacağıodan talip olan• 
ların 325 liralık muvakkat teminatlariyle birlikte yevmi mez· 
kurda adı geçen komisyona müracaat etmeleri Te ıeralti &ğ· 
renmek isteyenlerin idare ve hesap işleri mlldilrltlğftadea 
parasız verilecek olan ıartnameyi istemeleri lilzumu ilb o· 
lunur. 

lstanbul Liseler Satınalma Komisyonu Bııkanlığı•dan : 

Miktarı Muhammen tiatı lık. tP.mi. 
Nevi ton Lira kı. Lira 

Kriple maden kömürü 210 15 - ) 288 
Tüvenan ,, 60 11 50 ) 

lstanhul erkek lise ve Ü~küdar Birinci Orta okulunnn 939 
mali yılına ait nevi, miktar ve ilk teminatı yukarıda yazılı ma
den kömürlerinin 2 8 .939 çar§amba günü saat 14,30 da Beyo~lu 
lstiklil caddesi 349 numarada Liseler Ahm Sattm Komiıyo· 
nunda açık eksiltme suretile ihalesi yapılacaktır. 

lsteldilerin yeni yıl Ticaret odası vesikası ve ilk teminat 
makbuz ve ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten 
tasdikli vP.k!IPtnamelerile birlikte belli gün ve saatte Komiı· 
yona ll:Plm ı leri. 

Şırtnarneyı görmek ve Li::ıelt:r Muhd~t:bt!cilıği veznesine 
yatırılacak teminat tezkeresini almak için Galatasaray Liaeıine 
müracaatları. 

• • * lstanbulda 40 adet gündüzlü okulun 939 mall yılına ait ih· 
tiyaçları olan miktar ve muhammen tiyatlarile ilk teminatı aıa· 
~ıda yazılı yakacakların 21.7 .9~9 pRıarte~i günü saat 14,30 da 
e~yoğlu lstıklAI caddc"'si 349 numararla Liseler Alım Satım Ko· 
misyonunda kap1tlı zarf eksıltmesi yapılacakt1r. 

lstf'k !ilerin yeni yıl Ticaret odası vesikası ve ilk teminat 
makbuz ve ticueıhane namına hareket edenlerin Noterlikten 
tasdıkli vek~letnamelerile bırlikte 2490 sayılı arttırma ve ek· 
siltıne kanununun tarıtaıı dairesinde hazırhyacaldari teldit mek· 
tuhlaruıı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar söıü ge
çrn komisyon başkanlığına makbuz ı .. ukahilinde vermeleri, prt· 
namelni gö rmPk ve Liı;eler Muhasabt'ciliği veznesine yatırıla· 
cnk •~rninat t· zkeresırıi al ınak içiıı Gdlaluaray Lııesioe m4ra· 
caatları. 

Muhı1m. fiatı İlk. teminatı 
Nevi Miktarı Lira kş. Lira kı. 

Odun meşe ve gür· çeki 910 2 50 258 -
gPn mangal kömürü kilo 29 100 o 4 
Kriple maden köm. ton 346 ıs o 443 2, 
Tuvenan 

" " ton 60 11 50 

• Üıküdar Kıı EHtitüıü DirektörlOtilnde11 : 

Üsküdar Kız Enılitüıü için ruhane malı 45 ton kok kim• 
rü &çık eksiltmeye konulınuftur. 

Muhammen fiyatı beher ton 18 lira 50 kuruıtan 832,5 lirad1r. 
Teminat akçeıi 62 lira 44 kuruıtur. ihaleden iki •aat HHl 

Yükıek Okullar MubHipliti vesne•ioe yatınlacakbr. 
Eksiltme Cetalotluuda eıki Dilyunuumumlye biaa11 ya•ıacla• 

ki Yüksek Okullar s .. aıımaolıtında 31.7.U39 tariııa ra•llı1a• pa· 
ıarte.i güoü aaat 14 de yapıl .. cakbr. 

lateklilerin adı geçe.n ailn H .. atte mClteaJıbit 'H maJanakatçı 
olduklarına dair Tıcaret odaıı Yesikaaı Ya muYakkat t•miaat mall
buzlarile Komisyona mfiracaatları . 

Tarta mektepte olacakbr Ye tart.dan ıoara kabal edileoelr.tir. 

Bayındır Belediye Reisliğinden : 

939 yılı elektrik motörilmüzün ihtiyacı için alınacak tah· 
minen 30 bin kilo motorin ve makina yağı münakaaasını itti· 
rak eden olmadığından ihale müddeti bir hafta müddetle 
18.7 9~9 tarihine kadar temdid edilmi§ olduğundan taliplerin 
tarihi .mezbfirde saat 16 da kazamız Belediye encümenine 
müracaatları illn olunur. 

lıtanbul Levazım Amirliii Satıoalma Komiıyonundaa ı 
25 ton benzin Ye 15 ton motorin alınacakbr. Kapalı 

zarfla e~siltmeai 31.7.939 pazartesi gtiall ıaat 15 de Top• 
hanede Amirlik Sabnalma kımisyonunda yapılacaktır. Hep
ıinin tahmin bedeli 6~50 liradır. lık teminatı 483 lira 75 
kuruıtur. 
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Bu gün ilan o unan münakasa ve müzayedeler Listesi 
----

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

----=no~----------·--------------------------------·---
A) Münakasalar 

inşaat, Tamlrrıt, Nafia işleri, Malzeme Harita --- -~~ 
Alıreis mahallesinde yap. lası ım 
Güzelyalı dereleri İn doldurulması 

Yemek O<'akları tamiri 
Dıvar inş. 
Formol odaıının tevsii 
Kapı ve pencere yap. 
Y oıgat-Sorğun yolunun arasında taş 

ve s.ilındiıaj işi 

Bahçe duvarı inş. 

Şcleklör evi inş. 

ferşi 

Aç. eks. 

" Paz. 

" ,, 

" Aç. elu. 

" 

20· 0 -
500 
452 30 
3\6 05 
340 18 
244 -

2696 76 

46'5 40 
1331 37 

_n_a..:.ç_ıa_r..;.,_K __ li_n_lk_v_e_ı_s=-p-e_nçlyart Hastane alat, Lvz. 
Hamızı azot : 10\J t. (şart. 130 kr,.) Paz. 260lı0 -
Tıbbi malı.eme ve ilaç ,. 132 -

154 -
37 50 

23 71 
25 52 
18 30 

1950 
9 90 

İzmir Belediye si 

" " Selimiye Ask. SAK. 
İstanbul Beledı yesi 

" " 
" " Yozgat Vilayeti 

" " " ,, 

Aık. Fab. U. Müd. SAK. Ank. 
İılanbul Belediyui 

31-7-39 16 -
31-7-39 16 - . 
19-7-39 14 -
19-7-39 14 -
19-7-39 14 -
19.7.39 14 -
24-7-39 10 -

26-7-39 14 -
24-7-39 16 -

7 8 39 15 30 
19-7-39 14 -

Elektrik Havsgazı-Kalorlfer ,tesisatve malzemesi) o 
8 8-39 14 3 Muhtelif elektrik malzemesi 205 kalem Paz. 39000 -

(şart. 195 kr.ş.) 

Mensucat, Elbls~, Kundura_?.9a"!aşır v.s. 

Aba: 500 m. 
Elbise: 67 takım 
Yatak ve yorgan çarşafı: 1000 ad. 

Aç. eks. 1300 
Aç. eks. beheri 17 60 

,, beb. 1 70 

Matbaa i şleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
---~-- -· 
Portatif yazı makinesi 
Portatif yaıı makınesi 

Nakliyat Bolşabna- Yükletme 

Kömür tahmil ve tabliyesi 21000 t. 

Paz. 

" 

Kapalı z. 

70 -
52 50 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Maden kömürü: 161 t. 
Kuru meşe odunu: 40 t. 
Kriple maden kömürü: 80 t. 
Gres yağı: 250 k. makine yağı: ıoa k.-

amonyak: 700 k. 
Kok kömürü: 70 t. (temd.J 
Maıot: 350 t. (temll.) 
Lavemarin kömürü: 500 t. 

Müteferrik 
Taş thzaratı (temd.) 
K myonet etüv makinesi taşımak için 
Otomobil şasesi üzcrıne konulacak aey· 

yar hp bir adet etüv kazanın 
Hava gazı fabrikasmda tesis edilecek ayar 

istasyonu alat ve mab.eme 
Eğer sabunu: 3i5 k. 
Sıyab mahmuz kayışı: 422 çift 
Sarı mahmuz lı.ayışı: l033 çift 
Kum, çakıl ve taş 

Maydos kalaycı pamuğu: 300 k. 
Fluraııit kimyevi gübre: 7..ıO k. 
Araba içın malzeme 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Koyun eli: 6,5 t.-pirinç: 3,9 t -sadeyağı: 
700 k.·§eker: 1,5 t.-11abun: 60J k.- (h:md.) 

Arpa: lO~JÜ k. 
Ekmek cezaevi için 
Kepek: 56 t. 
Saman: 70 t. 
Arpa: 90 t. 
Sebze: 5 kalem (temd.) 

" 5 " " 
Sığır eti: 27 t. (temd.) 
K. ıoğan: 45 t. ,, 
22-7-JU da alınacağı ilan edilen 14 t. k. 

fasulye ve 16 t. patates alınmasmdan 
ıaı f ınazar edildi 

Pataleı: 14 t. 
K. fuulye: ı o t. 

Aç. eks. 
,, 

" 
n 

t. 31 -

25 -
462 -

Paz. 
Kapalı 

" 

16t5 -
z. 23-150 -

6100 -

Aç. ckı. 

" 

" 

Aç. eks. 
Paz. 

" 
" 

Paz. 

Aç. ek. 
Kapalı z. 
Aç. eks. 

" 
" 

Paz. 

" ,, 
" 

Aç. ekı. 

" 

8982 -
1750 -
1650 -

2800 -

262 50 
147 70 
361 55 

2942 -
2L5 -
180 -
321 70 

600 -

1680 -
875 -

4030 -
19 8 62 
1644 37 
6~80 -
2475 -

910-
1400 -

2925 -

97 50 
8H -

12ti -

5 25 
3 94 

3 l -

34 65 

123 75 
1708 75 
458 -

132 -

210 -

20 21 
il -
27 50 

220 -
16 88 
13 50 
24 13 

45 -
750 -
126-
6ö -

304 -
143 90 
123 33 
486 -
195 63 

63 23 
105 -

Alk. Fab. U. Müd. SAK. Ank. 

İst. Belrdiyesi 
Yüksek Mühendis Mektebi SAK. 

" " " 

İstanbul Belediyeıi 

" " 

O, O. Y. 8 ci İşletme fzmir. 

Yozgat Vilayeti 
,, Maaıif Müd. 
,, VilayeH 

İat. Belediyesi 

" 

31-7-39 14 -
3-8-39 14 30 
3·8-39 14 45 

19-7-39 14 -
19-7 39 14 -

31-7-33 15 -

24-7 39 10 -
27-7-39 14 -
24-7-j9 10 -
31-7-39 14 -

İzmir Emrazı Sariye Ha1t. Baştab. l l-7-39 itib. 1 ay 
lst. Elek. Tram. ve Tün iş et. 2-8-39 15 -
Güwr. Mubaf. Gen. Kom. ist. SAK. 31-7-39 15 -

Yozgat Vilayeti 
İzmir Belediyesi 

,, 

Gümr. Muhaf. Geo. Kom. lıt. 

" " " 
" " " iıt. Belediyesi 

" 
" 
" 

20-7-39 14 -
31-7-39 16 -
31-7-39 16 -

28-8-39 16 -

SAK. 21-7-39 14 -
14 30 
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -

" 
" 

21-7-39 
21·7-39 
31-7-39 
19-7 39 
19-7-39 
19-7-39 

iz. Emrazi Sariye Hut. Baştabib. 1-7-39 itib. 1 ay 

İstanbul Belediyesi 
Yozgat C. Müddeium. 
İzmir Belediyesi 

" 
" fzmir Ln. SAK. 

" ,, 
" " ,, " 
• • 

" • • ,, 
" 

31-7-39 
27-7-39 
31-7-39 
31-7-39 
31-7-39 
18-7-39 
18-7 39 
18-7-39 
2ı-7-39 

14 -
16 -
16 -
16 -
16 -
lö -
16 30 
15 30 
15 -

29-7-39 il -
29-7-39 il -

---= 

Eıazığ Tümen Askeri Sa ınalma Komisyonundan : ı lif m~k~ub~arını Gal~ta rıb.tım caddesinde _Veli Alemdar ha-

Hozat bırlikleri için l ,350,000 kilo odun satın alınacak- nının ıkıncı katındakı komısyona vermelerı. 
tır. Tahmin edilen bedeli 17,550 liradır. Şartnamesi Elazığ- • • • 
daki Askeri Satınalma Komisyonunda görübilecektir. Eksilt· 350 t. mazot alıııacuktır. Bak: İıt . Elektrik Tramvay ve Tü-

me 5.8.939 cumartesi günü saat 9,3U du kapalı zarf ı a ola-

caktır. Muvakkat teminat 1316 lira 25 kuruştur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amırliği Sat.nalına Komısyonundan : . 

Deniz vasıtaları ıçin satın alınacak beş yüz ton !avama· 
rın kömüriınün .3ı.7.9~Q pazartesi günü saatt 15 de kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

~l işletmeler U. Müd. ilinlarıaa. 
- ~ M+!!!H SEU!Mt P WYF 7 • 

Müteferrik 

İzmir Belediyesinden : 

Otomobil şasesi üzerine konulacak seyyar tip hir adet Etüv 
kazanı satın ahnması başkaıipJikteki şaruıamesi veçhiJe açık 

eli.billmeye kouulınu~tur. Muhammen bedeli 1650 lira olup iha
le~i 3 l. 7. 939 pazar lesi günü Hat 16 dadır. İ§tİrak edecekler 
öğleden sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel İf Şartnamesi ve evsafı komisyondadır. Gürülebilir. 

Tahmini tutarı 6100 lira ve ilk teminatı da 458 1
. bankasına yatırarak makbuzile encümene gelirler. 
ıra· 

dır. • • • Belediye havagazı fabrikasında tetıis edilecek ayar 
İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline 

1 

jstasyonu lllet ve lllalleme ve tefnrüatının satın alınması baı
kadar 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları tek- kıltıpli{>tekı §artnamesi veçhıle açık ekıiltmeye konulnıuıtur. 

İstanbul Belediyesinde 
lıtc Muhammen 

t~minat bedeli 

23 71 316 05 

16 88 225 -

3 94 52 50 

13 50 180 -

24 13 321 70 

5 25 70 -

18 30 244 -

9 90 132 -

25 52 340 18 

Çamhcada Çakaldatı meurhtını• 
inşaata. 

Hıfzısaıhba laborııtuerı için alınac 
kılo ıüzn e Maydoı kalaycı pam 

Curahp~ şa ba1tabane1ine ahoacals 
taıif yazı makineıi. 

Büyükdere meyva iılib iıtaıyonu 1 
lınacak 750 kilo FJoranit kimyevi 

ltfaiyecıin yaptıracağı iki çıkrık ara 
lüzumu olan malzemenin muba 

Sıhhat i4leri Müdürlütii Teknik 
için alınacak bir adet portatif 1 
kine1i. 

Merkez efendi meıarbtı bekçi ve 
me odalaunın kapu ve pencere 
yaptırılmeıı. 

Beşiktaş 15-ind okuldaki IBilık 
için lüzumu olan tıbbi malzeme yt 

ların mubayauı. 

İstncıbul uri hutahklar Mücaddel• 
kezi formol oduıoıo teY1i'i. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarı 
zıh işlu ay11 ayrt pazarlığa ko11ulınuıtur. İhale 19.7.939 
şımba güoü ıaat 14 de Dairui Encümeode yapılacaktır. 

nameler Za bıt ve Muamelat Müdüılütü kaleminde iÖrül 
Taliplerin bizalarıoda yazılı ilk teminat makbuz veya 
tupbn ile ihale güuü muayyen aaatta Daimi Encümeod 
lunmalaıı. 

Muhammen bedeli 2800 lira olup ihalesi 28.8.939 psz 
ııü saat 16 dadır. iştirak edecekler öğleden sonra ka 
lunmasma binaen öğleden evvel i~ hankasma 210 li 
ıniııatını yatıre.rak makbuzile encümene gelirler. 

•"' • Etüv makinasını taşımak üzere bir kamyo 
alınması başkitiplikteki şartnamesi veçhile açık 
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 1750 lira plup 

31.7.939 pazartesi günü saat 16 dadır. iştirak edece 
liral k teminatını öğleden sonra kapalı bulunmasma 

öğleden evvel iş bankasına yatırarak mahbuzile e 
gelirler. 

Gümrük Muhafaza Geııel Komutanhtı lataDbul Levazull 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmini Muvakkat 
fiyatı teminrt 

Cinsi ve miktara Lira kt· L. kş. 
ö75 lı.ilo t:ier ubunu 262 50 20 - 21.7.939 
422 çift aiyab mahmuz kayıtı 147 70 l l -

" 1033 çift urı mahmuz ,, 361 55 Z7 50 " ,, 
1 - Gümrük Muhafaza Genel komutanlıtı ihtiyacı İ 

cak üç kalem eşya ayrı ayrı ekıiltmeye konmuştur. 
2 - Bunların tutarile muvakkat teminat miktarı 

ı gösterilmiştir. Nümune ve şartnameleri de komiayondadıt• 
bılir. 

3 - lıte1clilerin gösterilen gün ve uatlerde kauuni 
tenainat mııkbuzlarile Galata Rıhtım caddesinde Veli Al 
2 nci kattaki Komiıyona a-elmeleri. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonund 

Çanukkale Mst. Mevki birJikleri ihtiyacı için yüz 
sığır eti kn palı rrnıf usulıle satınalmacaktır. Sığır eti' 
kılosu 28 kuruş 50 eautimden 28500 lira biçılnıi~tir. 
1.8.9,19 salı günü saat ll de Çımakkalede Mıt. Mevki 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ihale k 
gösterilen ve&ııik ve ilk teminat akçeleri ol n 21'1 
kuruş ile birlıkte ihale saatinden bir saat evvel 1' 
müracaat etmeleri• 

EIAzığ Tümen Satıoalma Komiıyonundan : 

EIAzığ merkezi için 720,000 kilo un sahn al 
Tahmin edilen bedeli 79,200 liradır. Şartnameıi 
Askeri Sabnalma komisyonunda görülebilir. Eksil 
cumartesi günü saat onda kapalı zarfla olacaktır. 
nat o:ıiktarı 5940 liradır. 

• • • Malatya birliği için 600,000 kilo un satın 
tır. Tahmin edilen bedeli 72,000 liradır. Şartname,ı 
daki Askeri Satınalma komisyonunda görUlebilee 
siltme 5.8.939 c umartelii günü saat on buçukta 
usulile olacaktır. Muvakkat teminat 5400 liradır. 

Muğla Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Muğla, Marmaris, Milis, Küllük ve Bodrum 
ları ihtiyacı olan 350 bin kilo arpa ile 350 bin k" 
talip çıkmadığından tekrar kapah ıarf la ekailtm 
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3 Münakasa Gazeteli 

çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Arpanın tutarı 19, ' Bursa Tümen Satınalma Komisyonundan: 

250 lira ve muvakkat teminatı 1444 liradır. Yulafın tutarı Bursa garnizonu için 460 bin kilo \'e Mudanya garnizo- 1 

20125 lira ve ilk temi o ati 1509 liradır· nu için 5 ı bin kilo ki ceman 514 bin kilo kuru ot Bursa 

• • * Muğla Marmaris garnizonları için 20 bin klio mil~s Tümen Satına ima Komisyonunda 3 t.7.939 Pazartesi günü 
Küllük ve Bodrum garnizonları için 19. bin kilo sadeyagı saat l 1 de kapalı zarf usulil~ satın alınacaktır. Garnizon· 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 31.7.39 pa· lar ayrı ayrı ve toptan ihale edilebilir. Bursa garnizonu için 
zartes: günü sa:ıt 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ilk teminat 1208 lira ve Mudanya garnizonunun ilk teminatı 
ait olanının tutarı 22 bio lirR ve mnvakka.t tP.minatı 16GO li· 142 liradır ve hepsinin ilk teminrıtı y,.kunu 1350 liradır. 
radır Milas garnizonuna ait o'anının tutan 20900 lira ve Evsaf ve şernit.i İstanbul ve Ankara Levazım Amirlikleri 

1 
vakkat teminatı 1568 lira olup toptan verilebilir. Satınalma Komısyoııları ve Bursa Tümen Satınalma Ko- [ 

misyonunda her gün göre'"ilirler. 1 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : \ • • • Bursa garnizonu için 50 bin kilo koyun eti 29.7.939 I 
Kor Merkez Birlıkleri ihtıyacı için yüz elli bin kilo cumartesi günü saat 11 c!e Bursa Tümen Sntın:ılma Komi· 

sığır eti komutanlıkça gali göriilrlüğilııden Yeniden kapah zart syonunda kapalı zarfla satınalmacaktır. İlk teminatı 1688 

usulile alınacaktır. İbalt si 3 J .7 939 perşembe günü <=aat 11 de 1 liradır. Evsaf ve şeraiti İstanbul ve Ankarada Levazım Amir- 1 

Çorluda Kor Satııı:ıln:!a Komisyonunda yapılacaktır. llk pey likleri Satınalma Komisyonunda ve Bursa Tümen Satınalma 
parası 3037 lira 50 kuru~Lur. Şartaamesi ve evsafını görmek . Komisyonunda görülebilir. 
isteyenler her gün Çorlnda Kor Satrnalma Komieyonuna mü· 

racaatla görebilirler. Çorlu Kor Sntmalma Komisyonundan : 

Elbığ Askeri Satınalma Komisyonundan: Çorlu insan hastanesi için 60 bin kilo süt kapalı zarf 1 

Cinıi Miktıın muh. İlkte· ihale tarih ve usulile. alınacaktır. İhalesi 27.7.939 Perşembe günii saat 11 [ 
kilo bedeli minah saatı \ dedir. ilk pey parası S 17 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartna- 1 
480000 60000 4500 2 8.39 10 mesini görmek isti yenler her gün Çorluda Kor Satmalma 

Kıtuı 

Hozat birliği Un 
k. ot 360000 2520r) 1890 ,, 9 Komisyonunda müracaatla görebilirler. 
k. ot 350000 19~00 l39j,90 4.8.39 10 ,.. * • Çorluda insan hastanesi ihtiyacı için 50 bin ldlo 

" Malatya " 
" 

E " · " s. ya5ı 167 ~ 0 yoğurt kapalı:zarf usulile alınacaktır. ihalesi 27 •. 93 erşem· , Xr 16800 15960 1197 3.8.39 lO 1 . 7 9 p 1 

laıığ merkezi 8 , yağı 18000 -t 1255,50 3.8.39 9 b 
1
. l 50 k t • 

Yukarıda yazılı erzaklar hizalarında yazılı tarıhlerde ayrı ayrı e günü saat 16 dadır• lk pey parası 487 ira uruş ur. 
kapalı zarfla eksiltmeleri Elciı.ığda askeri sat ınalma ko. da yapıla· 
caktır. Şartnameler mezkur satınalma ko. da görülebilir. Erzurum Askeri S"tınalma Komisyonundan : 

isteklilerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
1 

• 

belgelerle birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını ı ~apa~1 zarfvla ek~iltmey: Konula~ ~rzur~m ga:mzonuııun 
Eli.ı.ıtda As. aabnalma ko na vermeleri. 120 hın kılo sıgır etme eksıltme gununde ıstekh çıkmadı· 

VJze Tilmmen Satmalma Komisyonundan : 

ğından bir ay içinde neticelendirmek üzere pazarlığa çıka· 
rılmıştır. Tahmin bedeli 22500 lira ilk teminatı 1687 lira 
50 kuruştur. İlk pazarlık 17 Temmuz 9 ·~9 pazartesi günü 

Teılim maballi Saman Tutarı hk teminatı saat onda Erzurumda Askeri Satmalma Komisyonunda ya· 
miktarı 

Kilo Lira 
Vize 70000 630 
Pınarbirar 56000 504 

" " 490000 441 o 
Babaeski 56000 644 
Demirköy 86000 2494 

ihalesi 8-'3·39 saat 1O-16 da yapılacaktır. 

Lira 
48 
38 

331 
49 

188 

Vi:ıe Tümen birliklerinin ihtiyaçları olan samanlar açık eksilt. 
me usulile satın alınacaktır. Te.sliaı mahalli miktarı ihale tarih ve 
aaab yukarıda göaterilmişiır. 

• • • Tetılim mahalli Miktarı Tutarı İlk teminat İhale tarihi 
toa Lira Lira ve saati 

Demirköy 108 4,860 365 8.8.939 16,30 
P.ınarhisar '520 18,200 1365 ,, ,, ,, 16 

Yukarıda te.slim mı.ıhalli, miktarı, ilk teminatı, ihale günü 
ve saatleri gösterilen kuru ot Demirkö 11 için açık ve Pmarhhıar 
için kapalı zarf usulile satın alınac1ktır. Kapııh zarfla alı na· 
cak miktcira iştirfik edtceklerin teklif mektuplarını bildirilen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar. Vızede Tü!Il Saıınalma 
komisyonuna vermeleri açık eksiltme ile alınacak miktara işti
rak etmek i·t' yenlerin aynı giirıde komisyonda bulurıınaları 
evsaf ve §artnaıneyi görmek isteyenlerin mes.ü gün V) saatle· 
inde İnt'ıkiir komisyona müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satmt:tlma Komisyonundan : 
Ankara garnizonundaki birJiklerin ihtiyacı olan aşağıda 

cins ve miktarı yazılı reçeller kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muşlur. 

Eksiltmesi 3 t.7.39 pazartesi günü saat 14 dedir. Şart· 
~amesi her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir: 
llt teminat Muh. bedeli Miktarı Nevi 
Lira krş. Lira krş. Kgr. 
lb7 50 2IOO - 6000 
270 3600 -· 9100 
320 58 4275 - 9500 
7 48 08 997 5 - 25000 

Ayva reçeli 
Vişne ,, 
Kayısı ,, 

* • • Garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 65 bin ki
lo patlıcan k. zarfla eksiltmeye konmu;tur. 

Tahmin bedeli 5200 lira olup muvakkat teminatı 390 
liradır. 

Ek$iltmesi 24.7 ~9 pazartesi günü saat 15 dedir. 

• * • Aşağıda cins ve miktarları, muhammen bedelleri 
ilk teminatı, ihale gün ve saati gösterilen mevıtd açık ek4 

ailtmeye konulmuştur. 
Cinsi Miktarı T. bedeli İlk tem. 
Bulgur 30000 3000 225 -
Tomates 35000 24SO 183 75 

ihalesi 
24.7.39 

,, 

saati şekli 
JO aç. eks. 

l0t30 " " 

pılacaktır. 

Bursa Tümen Sdtı ·rn lma K )rnisyonuııdan:• 
Bursa grırnizuııu için 100 hiıı kilo sığıı vı ya keçi eti 

2.8 39 çarşauılıa jl;iiııü saat l 1 de Uur:,a tumen satınulnı,ı ko
misyor.uoıia kapalı zarfıa satın alınacaktır. llk tPmir,at. 2250 
liradır. Sığır tli V\!ya kt çi etiuin haııgisi ucuz:;u o et ihale e· 
uilecekıir. 

Sivas Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Sivas garnizonu S"nelik ihıiyact olan 15500 kilo sadeyağ 

kapalı zurfhı e.ksıltmPye konmuştur. 
Tahmin bt>dı•li 15.'500 lira olup muvakkat teminatı t 162 Ji

rıı 50 kııruşıur. Şırtnnmrsi hı>ıgürı koıni.yoııda göriilebilir. 
Eksıltmesi ~5.7.:~9 şalı glinii saat 15 d dir. 

N'ğde Tiimrn Satınalma Komi~vonun<lrn: 
15 bin k ı lo sadPvıığ kapalı zarfla 25 7.39 saııt 16 da Ni~

dede Ar;;,. satırıalma Ko. cl.ı ibalt>si vapılacaktır T1Jhıııin bedel~ 

15000 liradır. Ş.utnamf'sı hn~ün Ko. da görülı-bilir . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harp akademisi için 4500 kilo koyun eti ve 25000 ki· 
lo sığır etinin kapnlı zarfla eksiltmesinde verilen fiatlar pa· 
hah görüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 18 7 39 salı günü 
saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli koyun etinin kilosu 42 kuruş, siğır eti
nın 30 kuruştur. İlk teminatı 704 liıa 25 kuruştur. 

* • * 52 bin kilo karpuz, 52 bin kilo kavun alınacaktır. 
Açık eksiltmesi .ıM .7 .. N pazartesi günü saat 15,30 da 

Tophanede Levazım amirliği satınalma ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 4368 lira ilk teminatı 327 lira 60 
kuruştur. Şartnamesi ko. da görülür. 

Siirt Tiimı>n Satrnalma Komisyonundan: 
Siirltte birlikleri ihtiyacı içirı 18 bin kilo Mdeya~ 26.7.39 

çarşamba giinü saat 11 de k:ıpalı zarfla alınacaktır. Muhammen 
bedeli 15300 Jira ilk teminaıı 1147 lira 50 kuruştur. Saat ona 
kadar teklif mektublarını Siirt Tümen satınalına Ko. na veı
meleri. 

• • • SiirttPki hirJiklerin ihtiyacı için 95 fıin kilo sııtır tti 

veya keçi eti vı>ya koyun r.t1 27.7.~9 pnşemhe günii saat l 1 dl) 
kapalı zarfla f'ksflım<·ye korıulrııuşı ur. Alırnırak sığır vrya k< • 
çi rti veya koyun eıh rir d<'n han{.'!isine teklıf edilen fıı;ttan 8· 

şuğı olursa ihale ona ynp lııcaktıt. Sığır rtinin nrnhıınımen bı
df'li 20900, h~·i ı ıiııin 22800, koyun etinin 2SSOO lira, ilk 

K fasulya 30000 4500 337 50 " 14 
n " teminatı sı~ır etiniıı 1~67 lira 50 kuru~, krçi etinin 17 lO lira 

koyunun 2137 lira 50 km U§tur. 
Niğde Tümen Satınalıua Komisyonundan : 1 

15,000 kilo sade yağı kapalı zarfla 31.7.939 pazartesi gü· MersİFl Askeri Satınalma Konıisvonundan: 
hÜ saat 16 d ·ı Niğıierle Askeri Satınalnın komh;yonunda iha- I Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
lesi yapılac ıkhr. Tahmin bedeli 15,000 liradır. Şartnamesi her Cinsi ki!o lirı:ı kr. lira kr. 
gün komisyonda görülebilir. V('; p ra~ız alınır. istekliler temi· S3rle yağı 14400 1·1400 1080 
na.tı evveliye ve teklif mektuplarilennı muayyen zamambn bir Yulaf 460000 18100 1380 
ıaat evveline kadar Nığdede komisyona vermeleri. j İhale 28.7.39 saat 15-16 da kapalı zarfla yapılacaktır. 

16 Temmuz 1939 

Mersin g11rnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda 
cin!, miktarı, muhammen bedel ve mm·akkat teminatlıw eksil
tme gün ve sa tleri yazlıı iaşe ve yem maddeleri kapalı zarf 
usuli'e eksiltmeye konuldu. 

Eksiltme Mersin askerlik şubesi füıt katında askeri mah
feltle askeri satınalnıa komisyonu tarafından yapılacaktır. 

11 Taksitte alınmak ve Tümen ambarında muayenesi 
yapıldıktan sonra birlikler garnizonlarına kadar sevki 
müteahhide ait olmak üzere 89800 kilo nohut kapalı zarf .. 
la eksiltmesi yapılarak mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf 
ve şartları Komisyondadır. Muhammen bedeli 10776 lira 
ve ilk teminatı 8 8 lira :CO kuruştur. İsteklilerin 26 tem· 
muz 939 Çarşamba günü saat l 1 de ihale yapılmak üzere 
saat 10 da muşrut vesaik ile teminat ve teklif mektup· 
larını Komisyon Başkanlığına vermiş bulunacaklardır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Garnizon birlik ve müess~seleri ihtiyacı için 65 bin 
kilo patlıcan k. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 52f'O lira olup muvakkat teminatı 390 
liradır. 

Eksiltmesi 24.7.939 pazartesi günü saat 15 dedir. 

b) --z YEDELER 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Çift 
485 Harici fotin 

] 1 18 Dahili fotin 
86 Er folini 
Yukarıda miktarı yazılı eski fotinler 19.7.39 çarşamba 

günü saat 15 de Tophanede amirlik satmalma ko. da sa
tılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 442 lira 21) kuru~ katı 
teminatı 66 lira 33 kuruştur. Fotinler Maltepe As. lisesinde 
görüle bir. 

• • • 1.000 kilo kadar güvercin gübrui sahl a c '! k!ır. Pazarlıkla art· 
lırın ı sı 't 0.7.93 l p rşembe günü sut 14 d~ Tophanede fit. Lvz. 
Amirlıği Salıııalma Komııyo unda yapıl caklır. Güvercin gübresi 
Sirltecide DclT'irkaıııda amiri k yiyecf'k ambarında görülebilir. 
İ•l.:klilt:rin mezkür mahııJde bulunan ıübreyi gördüklerıoe dair 
ambar müdüründen veeika almaları lauındır. 

İşin nevi ve cinsi 

Kutu fab. sı aşç1lığı 
Ahırkapı bakımevi 

Aşçılığı 

Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krş. şekli ıaatı 

Paz. 14 
14, 15 

Kağıt kesme makinesi 1 adet 700 52 50 ,, 14,30 
1 - Kutu fahrjkasındaki lokanta aşçılığı ve (1) adet 

kağit kesme makinesi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedelit muvakkat teminat, pazarlık 

saatleri hiz.ılarında yazılıd1r 

IH - Pazarlık 31. Vll.939 pazartesi günü Kabataşda 
Levaz1m ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
ya pılacaktJr. 

iV - Şartname ve yemek fiyat listeleri her gün sözil 
geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - Kağıt kesme makinesi münakasasına girecekler 
fiyatsız tekliflerinin tetkik edilmek üzere bir hafta evvel 
Tütün Fabrikalar Şubesine verilmesi lazımdır. 

· VI .- İsteklilerin % 7,5 güvenme parasiyle birlikte 
pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı 
geçen Komisyona müracaatları. (5180) 2-4 

lstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli "23.t50n yirmi Oç bin dört yüz elli lira 

tutan 350 ton maıot 26.5.939 güııu aaat 15 de ekıHtmesi yapılmak 
ÜLere ilan edilmiş isede talip zuhur etmediğinden fenni 4artname· 
sinde bazı deği~iklık yapılarak yeniden kapalı zarf uaulileı ve aynı 
muhammen beJı ile el<s ltmrye konmuştur. 

2 - l\1uvııkkat teminat "l7j8,75,, binyedi yüı. elli ıeklı lira 
yetmiş beş kurnştur. 

3 - Bu işe ail şartnameler İdarenin Levazım Müdürlü~üadcn 
parasız tedarik edilebilir. 

4 - Ek·illme 2.8.93Cl çarşamba günü saat 15 de Metro han bl· 
nasının beşinci lcalıada toplanacak Arttırma ve Eksiltme Komisyo· 
uunda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat da:reıinde ha:ıır· 
layarak saat 14 de kadar yedinci kattaki Komisyon katipliğine imza 
mukabiliııde verılmit bulunması lazımdır. (5279) 



QU ~TRIEME ANNEE No. 1120 DlMANCHE 16 JUILLET ~ 

Quotidien des Adjudications 
ADMJNISTRATJON 

•• • 
ABONNEMENTS 
Vılle el Pro· ince 
3 !\lOIS Ptrs 450 
6 ,, HSO 

12 ,, 1 ~00 
Etranger: 12 moiı Ptrs 2700 "1 AZETESI ' 

Yoghourtchou Han 

1 er Etagf', N. 3-4 

Galaıa, P~rchembe Bazar 

Le No. Pars 5 • 1 

Pour la Publıcne s'adre:sser 
a 1 • Admini'strnlion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Boite Postale N. 1261 

Telephone : 49442 
1 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes_A_u~jo_u_r_d_'h_u_i _____ _ 

Objet d'~ l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'acijudication et du 

Cahier du Cbargeı 
Jours Heure. 

Conetructlon - R6paratlons - 7rav. PubUcs- !Al'lttrlel da Con•tructlon-Cartographle 

Trav. pose pierıes et cylindrage ı/route Yoz- Publique 
gat-Sorgun 

Conıt. mur jardin 
,, maison s · ıection 

Canalisation au quartier Allreİ• 
Rempl ıssage rlu rivleres Güz~lyalı 
Rcpar. foyers cuiıine 
Cooıt. mur 
Agrandluemenl chambre Formol 
Const. portea et fenetrea 

,, 

Publique 

n 

Gre a gre 

" 
" 
" 

2696 76 

4635 40 
ı.~31 37 
2050 -
500 -
452 30 
316 05 
340 18 
24t -

15-l -
37 !lO 

23 71 
25 52 
18 30 

Vil. Yozgat 

" " 
" n 

Municip. lzmir 

•ı • 
Com. Acb. Mil. Sclimiye 
Com. Pt-rm. Munlcip. ht. 

n ,, 
,, 

" 

24-7-39 10 -

26-7-39 
24-7-39 
31-7-39 
31-7-39 
19-7-39 
19-7-39 
10-7-39 
19 7-39 

14 -
16-
16 -
16 -
14 -
14 -
14 -
14 -

Prod1.11ta Chtml,uea et Pharmaceutlqu •·lnatruments Sanltalr •-Fourntaure pour Hopltaux 
~~-- --- -- .. 

Acide azotiquc: 100 t. (cnh eh P. 130) Gre a gre 2:>000 - 1950 - Com. Ach. Dir. Geo. Fabr. MıJ. Aok. 7-8-39 15 30 
Produits pbarmaceut ıqueı et medicamcnb ,, 132 - 9 90 Com. Perm Municip. lıt. 19-7-39 14 --

El~ctrlcit-Gaz-Chouffnac Centrnl (Jnstalla,lon et Materlel) 

Div. articlcs electr.: 205 lots (cab eh P. 1951 Gre a gre 39000 -

Hablll ment - Chauseure• - Tlssus - Culr• 

Draps en feutre: 500 m. 
Habıtı: 67 complcts 

Publique 13UO -
,, Je cost. 17 60 

Draps de lit et de couverture: IOOO p. 
" 

la p. 1 70 
Travaux d'lmprlmerl - Pnpeterle - -
Macbincs a ecrirc portativeı: 2 p. Grc a ııre 
Tranaporl - chargement - d6c:hargement 

Cbarıı mcnt et decbarg. houille: 21000 t. Pli cach 

Combuatlbla C rburant- Hullea 

Cbarbon de tcrre: 161 t. Publiquo la t. 31 -

" 
Boiı de ebene sec: 40 t 
Cbarbon de terre crible: 80 t. 
Hu.le grı.iue: 250 k.-id. pr. macbine: 700 

k.-ammoniac: 700 k. 

,, 

" 
la t. 2j -

462 -

Coke: 70 t. (aj) 

M zout: 350 t. (Bj) 
Cbarbon lave-marin: 500 t. 

Dlvera 

Materiel pr. voilures 
f ournilure pierreı (aj) 
Savon pr. barnııiı: 375 k. 
Courroie noir pr. eperon: 422 paircs 

,, jaune ,, ,, I03l ,, 

Gre iı i'e 

PJi Cil ch 
,, 

Gre a gre 

Sable, cailloux et pierres Publique 
Coton de Maydoı pr. etameuı: 300 k. Gre a ııre 
Fumier chimique floranit " 
Caıoionnelte pr. transport mEıchine etuiı Publique 
Cbaudıere d 'etuve pr. etre plaoee aur cbAa· " 

siı automobile: 1 p. 
Outi!s et inatrumeotı pr. ıtalion pr~ciıion 

iı etablir a l'uaine de gu 

,.rovlalons 

Foio: 400 t. 
Beurre: 20 t. 
MarrneJade de coing: 6 t.-id. de ııriotteı: 

9,5 t.-id d'abricots: 9,5 t. 
Ble conca1Se: 30 t. 
Tomntca: 35 t. 
Haritob secı: 30 t. 
Aubcrgincı: 65 t. 
Foio: 108 t. 

,, 020 ,, 
Viıınde de bocuf: 160 t. (aj) 
Beurre: 10,3 t. 
Avoine: 700 t. 
Bcurre: 15 t 
Savon: 1 t. 
Huile d'olives: 1,5 t. 
B urrc: 1,5 t. 
Legumcı: 6 Iots (aj) 
Viande de mouton: 20 t. (ııj) 
Foin: 170 t. (aj) 
f arioe: 720 t. 

,, 600 ,, 
Orge: 350 t. (aj) 
AYoine: 350 t. (aj) 
Beurre: 20 t. 

,, 19 ,, 
Viande de boeuf: 150 t. (aj) 

" ,, " 1~0 " 
Broy•i• ble: 1500 t. 

" 

Pli caclı 
,, 

Publique 

" 
" Pli cacb 

Publique 
Pli cach 
Gre a gr~ 
Pli cub 

" ,, 
Publique 

,, 
" Gre a. gre 

Pli cach 
,, 
" 
• ,, 
" ,, 
" ,, 

" ,, 

1615 -

234j0 -
610:> -

321 70 
898l -
262 50 
147 70 
361 55 
29~2 -
225-
180 -

17 .0 -
1650 -

2800 -

1400) -
21000 -

9975 -

aooo -
2450 -
4500 -
5200 -
4860 -

18200 -

11815 -
24780 -
15000 -

400 -
825 -

150J -
8044 -

79200 -
72000 -
19250 -
20125 -
22000 -
20900 -

28500 -
9836 86 

2925 - Com. Acb. Dir. G. Fabr. Mil. Ank. 8-8-39 14 30 

97 50 
t\9 ·-

128 -

30 -

3:1 65 

123 75 

1758 75 
458 -

24 13 

20 21 
ll -
27 50 

220 -
16 88 
13 50 

132 -

210 -

1050 -
1575 -
748 08 

225 -
183 75 
337 50 
390 -
365 -

1365 -
2400 -
886 33 

1858 57 

30 -
61 87 

112 50 
604-
675 -
382 50 

5940 -
5400 -
1444 -
1509 -
1650 -
1568 -
3037 50 
2137 50 
737 76 

Com Perm. Municip. lst. 
Com. Acb. Ecole (og. Gümüııuyu 

,, . 
Com. Perm. Municip. lat. 

Seme Expl. Ch. fer Etat lzmir 

Vi1. Yozgat 
Dır. Culture Yozgat 
Vil. Yozgat 
Com. Perm. Municip lst. 

31-7-39 14 -
3-8-39 14 30 
3-8-39 14 45 

19-7-39 14 -

31-7-39 15 -

24-7-39 IO -
27-7-39 14 -
24-7- ~ 9 10 -
31-7-39 14 -

Chef Med. Hôp. MaJad. Contag. lzmir 1 mois a par· 
tir du 11-7-39 

Dir. G. Expl. Elec. Tram et Tunnel lıt. 2-8-39 15 -
Com. Acb. Comm. G Surv. Douan. ı.t . 31-7-39 15 -

Com. Perm. Municip. Ist. 19-7-39 
20-7-39 Vil. Y ozırat 

Com. Acb. Comm G Surv. Douao. (st. 21-7-39 

14 -
14 -
M-
14 30 
15 -
14 -
14 -
14 -
16 -
16 -

" " ,, ,, 
Com. Perm. Muoicip. Iat. 

" " 
" ,, 

Municip. lzmir 
,, ,, 

,, ,, 

Com. Ach. Div. Edremit 

" 
" 

. ,, 
n 

,, 
,, 
" .. 
n 
,, 
,, 
• 

" 

Mıl. Kayseri 
lot. Ank. 

,, 
" ,, 
" Div. Vize 

" n Erzincan 
,, Adana 

" ,, 
,, Niğde 

Mil. Kayseri 

,, ,, " 
n 

" 
" • 
" ,, 
" ,, 
,, 
" ,, 
• 
• 

" " n Bornove 
Corpı Armee Çorlu 

,, . 
Div. Ela:ı:ıı 

,, " 
Mil. Muğla 

" ,, 
" Corpı Arm~e Çorlu 

Place Forte Caaakkale 
lot. Tophane 

21-7-39 
21-7-39 
31-7-39 
19-7-39 
19 7-39 

31-7-39 
31-7-33 

28-8-39 16 -

19-7-39 9 -
2-8-39 16 -

31-7-39 14 -

24-7-39 
24-7-39 
24-7-39 
24-7-39 
8-8-39 
8-8·39 

24-7-39 
31 -7-39 
31-7-39 
31-7-39 
21-7-39 
21-7-39 
21-7-39 
17-7-39 
31-7-39 
30-7-39 
5-8-39 
5-8-39 
2-8-39 
2-8-39 

31-7-39 
31-7-39 
31-7-39 

1-8-39 
aı-1.ao 

10-
10 30 
14 30 
15 -
16 30 
16 -
16 -
9-
10-
16 -
14 -
15 -
16 -
11 -
16 30 
11 -
10 -
10 30 
15 -
15 -
15 -
15 -
il -

il -
14 45 

Memento des Fournisseu r• 

Lundi 17.7.939 

• Saca pr. farine (Dcfte1'. ht.) No 1109 
Semi-coke (Vıl. Malatya) No 1108 
Madrier en bois de aapiu resineuıc (Miniı. Trav. Pub.) No 11 .. 
Bois et charbon (Dir. Preven -Sanator.) No 1105 . 
Cbambre a air et pneux pr. autoı, motorine et valvaliae (Vilr 

eneli) No 1105 
Repar. moteur Dieael et a benzine (Vil. Kocaeli) No 1105 
Schöft en bronze pr. moteur naval (Comm. G. Surv. Douao. lat•) 
Briqueltes, cbarbon Zonguldak, benziae et mobiloil (Vil. Anlı•) 
Proviı1iooı et combıısıible (Vıl Edirne) No 1114 u 
Cbemiıeı, chauıısetttı, flaoellH et caleçonı (Dir. Cult. Malaty• 11 
Provisionı et legumeıı (Ecole Sege.femme BaJıkeair) No 1ı 15 2 
Ble conca11e, macarooiı. lentiUeı, aucre ete. (Div. Vize) No 1 
Viaode de moutoo (Conı. Acb. Mil. Erzurum) No 1115 Y 
Conıt. pave (Vıl. Samıun) No 1J16 d 

,, ,, (Mun. Konyn) No 1116 
Materiel pr. repar. autobu&(lot. Topb eııt) No 1116 
Orge et paille (:\tun. Samsun) No 1116 
Paio (Dir. Darüşşafaka) No 1116 
Ventılateur (Mio. Def Nat.) No 1117 
Vermicelles (Div. Edirne) No 1117 
Charboo et pain (Lycee J. Filleı Kandilli) No 1105 
Machioc-outil a pcrf..ırer (Expl. Elecl Trams et Tuonel) 
Peinture locoloit (Cb. fer Etat) No 1105 
Foio (Etable İaısnlı) N? 1106 
Proviıionı et combuıtible (Ecole Arr. lat.) No 1 IC6 
• Objeta camelotea (Defter. lıt.) No 1110 
Coke \Etabliu. Hyg lıt.) No 1106 
Fılma Roentııcn (Etabllu. Hyg. Ist) No 1106 
Ftaoelles et caleçons ,, ,, ,, No 1106 
Pıerres parqueb (Mun. lzmir) No 1106 
Savon (lnt lznıir) No 1106 
Repar. batiue Dır. Fııc. (Defter. Ank.) No 1107 
Conıt. rouıc (Mıo. Def. Nat.) No 1107 
Dextrioe (Ch. Fer Etat) No l 107 
Repar. batıue Mooop. (Dir. Pr. Monop. Aok.) No 1108 
Table et armoire (Municip. lst) No 1108 
Lait et yoghourt (lat. lzmir) No 1108 
Conıtr. cenaliıation (Mul'İcip. lımir) No 1108 
Enduit et batigcoonage bati11e Comrnand. (Command. Iıt) rl1 

Benzine, valvalıne el vacoum (Vil. Yozıaı) No 1113 
Huile naphte {Fab. Mil.) No 1109 
Coke (Dir. lo.t. vollaillea) No 1108 
Ioıtall. eau potable (Municip. lıparta) No 1075 
Coostr. cbauısee (Vil. Kocaclı) No 1100 

,, abcıttoir (Municip. Arapkir) No 1100 
Fcrro-ınoliptein et sılıco-maogan (f ab. Mil.) No 1102 
Ceruıe de plomb et de ziııc ,, ,, No 1100 I 
Conat. sanatorium pr. profeueura (Dir. Tr. Pub. lıt) No ı ıD 

n tour d'e1calicr1 (Muı:ıicip. GıziftDtep) No l 101 
loııtall. cuiıınc, buanderıe et etuve (Dir • .Sant6 Trabzon) No 
Conıtr. abattoir (Muoicip. Elazig) No J IO.? 

,, konak. ııouverncmentı:l lDir. Trav. Pub. Antalya) N• 
Foin, viaode de mouton et de breof (lnt. Tophane) No ı ıOJ 
Beurre (Com. Ach. Mil. Erzurum) No 1103 
Conılr. bati11e Juıtice (Dir. Trav. Pub. Kutomo•u) No 11of 

,, mur et guerıte (VH. Ank.) No 1103 
Jnatrumeotı et produiu pharmaceutiquea (Dir. G6o. Mon.) 1" 
Couverture en 14İue (lnt. T oph11oe) No 1103 
Sacı pr. poudre de tabac et compteure d'eaa chaude (Dl'' 

Mooop.) No 1 IU3 
Cor.ıtr. ııarage (Min. Def. Nat.) No 1101 

,, f br. cblore (Dir. Gen. Sü:ıırrbank) No 1104 

,, cbiteau d'eau et batiue ceatrate (Municip. Dibce) r" 
Repar. maiaon conture (Commaod. lat.) No l 104 
Beurre (Div. Lüleburgaz) No 1104 

,, (Carps Armee Çorlu) No 1104 
Cooıtr. trotloir (Municip. lıt.) No 1103 / 

Tablu et chaiae, ammoaiac, botteı, bottianea, impn11lon •' 
regiıtres (Muoicip. Iıl) No 1105 

Semi·coke indigeoe (Minislere Culture) No 1108 
Litı (Miniıtcre Def. Nat.) No 1118 al 
Materiel pr. moteur (Com. Acb. Surveil Douan. lıt.) No 11 
Viandf! de boouf et leıumea (lot. lzmir) No 1118 

------------------.......... ~/ 
imtiyaz aabibi n ya.zı itleri DirektBrtı : lamaJI Gir' 
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