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GAnTESI 

Umum Tü ::carların ve ütahhitlerln mesleki Organıdır 

a) MUNAKA~AL R 
,_ 

nşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Tunceli Naha Müdürlütüden : 

Eluiltmiye konulan İf : Tunceli Vilayeti Kalan kazuıuda mek
b intaabdır. Bu itin ketif bedeli : 17229.24 liradır. 

l.tiyenler bu İfe aid evrakı Tunceli Nafın Daireainde bedelıiz 
rall ıörebilirlu. 

Eluiltme 20.7 939 perıembe ıünü aaat 15 te Tunceli Nafıa Mü
lrlüaü binuıoda kap11h zaıf uıulile yapı acakhr. 

Ekıiltmiye ıirebilmek için iıteklioin 1292,20 lira muvıskl<nt le
inat nrmeai ve •tatıdaki vesikaları baiz olup göıtermesı la
mdır. 

A - ihaleden en a& 8 aün evvel Tunceli Vıliyetine müracaat 
•rek ba ite rirebilmek için ahomıt ehliyet veaikaaı. 

B - Ticaret Ye Sanayi Odaaı aicil veaikaaı 939 1enui. 

f.tanbul Nafıa Müdürlüğünde:ı : 
27.7.939 perıembe ıDoii saat 15 de İstanbulda Nafıa 

lldlrltlillnde ekıiltme odasında 2.226.66 Jira keşif bedelli 
bul Nafıa Mtıdiirlüaü binası tamira~· açık ekıiıtmeye 

nalm111tur. 

Mallavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husaıt ve 
. Dl fartnameleri, proje keıif hullsaaı ile buaa müteferri 
ier enak dairuinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 167 liradır. 
İıteklilerin en az 1500 liralık bu ite benzer iş yaptığına 

ir idarelerinden almı§ olduğu vesika)ara istinaden istonbul 
illyetinden ekıiltme tarihinden 8 2Uu ",. ~ ~ı ı.ııuwıı ~ı.ııı
t ve 939 yılına ait Ticaret odası veıikalarile gelmeleri. 

lımir Belediyeaiado : 

lııGnü caddesinin Karateo me,·kiinde doktor Hasaıı Baş
klıniği önünden itibaren 7 yüz metre bo) undaki kısmının 

külerik granit paıke 1, şiarı ile tamiri ba§ müheııdısliktckt ke-

1 - Yukarıda yapdacaşler Rektörlükte açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin tahta >bilyalar için Üniversite .~i
marlığından ihaleden beş ~ evvel vesika almalar_ı, . d.oşe· 
menin betona tahvili işi iç de ı 000 liralık bu gıbı ışler 
yaptığına dair İstanbul vilayinden ihaleden 8 gün evvel v~
sika alrııula rı, soba işi için d bu gibi işler yaptıklarına daır 
vesika göstermeleri ve büti isteklilerin 939 Ticaret Odası 
vesikaları göstermeleri lazıdır. 

3 - Bu işlere ait şnrbme, keşif ve diğer evraklar 
pazartt!si, perşembe günleri ekiörlüktc görü.ör. - -w - J&i! ;; SEL 

Nakliyat-Boşaltına-YiHetme 

Devlet Demiryolları İkinci şletme Arttırma ve Eksiltme 
Komis)lnundan : 

Yerköy deposuna 1939 mali yılı içinde gelecek tal~ri
ben 5000 ton maden kömürüün vagonlardan stok yerlerıne 
boşaltılması ve stok yerlerin en makinelere yükletilmesi ve 
depo ile civarının temizlenmei işi 25.7 939 tarihine rasth· 
yan aalı ıünü saat 16 da Ankıra istasyonunda ikinci işlet· 
me binasında toplanacak komsyon tarafından ihaleıi yapıl· 
mak üzere açık e~ıiitmeye çılarılmıştır. 

Muhammen bedelı 17..>0 lradır. Bu işe girmek iıteyen
lerin 131,25 Hrahk muvakka1 teminat makbuz veya banka 
mektuplariyle kanunun tayin ett;ği vesaiki hamilen muayyen 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları lizımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ikinci işletme komis· 
yon kaleminde ve Kerköy istasyonunda paras z verilmek· 
teaır. 

z• ""fil - • sır ı r !!!& -Kereste, tahta ve saire 

İzmir inhisarlar Baımüdlirlilğftndeo : 
Çamaltı tuzlası için muhtelif ebatta 1599,680 metre 

mikaoı çıralı çam kereıte pazarlık suretiyle satın ahnacak:
br. 

ve ıartoamesi ~eçhile kapalı ıarfh eksiltmeye konulmuştur. Kerestenin beher metre mikibının muhammen fiatı 43 
uhammen bedeli 20 bin lıra olup ihalesı 24.7.939 cuwa günu muvakkat teminatı 5158.97 lıradır. Şartnamesi Levazım şu
at 17 dedir. 2490 !ayılı kanunun tarifah dahilinde hazırlan- bemizde görülebilir. İsteklilerin temınat' paralariyle 26.7.939 
ı~ teklif mektupları ihale günü azami saat 16 ya kadar en- giinü saat 15 de baş mildürlüğümüz komisyonuna müracaat-
111ende riyasete vuilir. Bin beş }ÜZ liralık n uvakkat temi- tarı icap eder. 

ıtı öğleden sonra kapalı bul•nmasına biuaytn öğleden evvel --~~~!!il"!!. 
bıDkasına yatırılır. 

• • • 
Oaenrlite Meruim ıaloaunun betona çnrilmeai. Bak, Mobilya 

taoaacla lat. Oninraitai A. E P. Kom. ilioıaa. 

.. . . 
Okal tamiri Ye yol katralanmaaı: Bak İıt. Beled. iliolarıaa. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

latanbul Belediyesinden: 

Temizlik işleri amelesi için yaptırılacak 1400 çift postal 
tlbayeası kapalı ıarf eksiltmesine konulmuıtur. İhalesi 
.7.939 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapı· 
caktır. Muhammen bedeli 6580 ve ilk teminaiı 493 lira 5o 
ruıtur. Şartnameai Zabıt ve Muamel4t Müdürlüğü kale

. de ıörülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
pları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı 
rflannı ihale aıünii ıaat 14 de kadar Daimi Eociimene ver 
el eri. 

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

lıtaııbul Üniveraite1i A.E.P. Komisyonundan: 

Yapılacak it Keıfi teminah İhale gllntl Saat 
ureba H. Kulak, Boiaz, Bu- 1605 Li. 121 Li. 27.7.939 10,5 
nua kliniiinde yapılacak tab· 
ta mobilya 
reba H. 2 nci Şirllrji klini- a l68 ,, 238 " 

tinde yapbrılacak tahta mo· 
bilya 

" 
10,5 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. - -
Mudanya Belediyesinden : 

Mub. be. 
lira krf. 

:lOO ton lavemarin kömıiru 2850 kapalı zarf 
18 ton kuru odun 180 ) 

900 kilo ıilindir yağı 216 ) 
12 kalem muhtehf levazım 189 60) 
15 kalem kırtasiye 44 94 J 

aç. indirme 

Be1ediye elektrık santralı için yukarıda yazılı 5 kalem 
levazım satın alınacaktır. Şartnameleri Muhasebede görü· 
Jür. lndirmiye iştirak etmek istiyenlerin 20.7.939 perşembe 
günü saat 15 de teminatlariyle Belediye encümenınde bu
lunmaları ilin olunur. 

Devlet Havııyolları Uwuın Müdiırlüğimden : 

ldaremız ıçiu 300 hın Jitı e tayyare benıini!e 50 bin litre 
otomobıl henıiuı kapalı zart usuhid ckısihmıye kooulmuitur. 

'leıdim yerlcrme göre;, iıc:aab edılen mecmu muhammen 
bedelı 740UO hrndır. 

t.kı1ıllme 19.7.939 çar§amba günü saat 1 l de Devlet Ha
vayoUan Umuw Mudur!uğu bınasında yapılacaktır. 

Ek.tııltmıye gırccelderın eksıltwe §artnawcsıodu gösterıleo 
vasıflan ha1z olmaları JAzımdır. 

Diverıite Merasim salonunun lMl,47 119 ,, 
betona çevrilmeai 
ha kaıulmaıı, tamiri ve bo- 1683,90 127 ,, 
ra teferrQatuaua abDmUı 

,, 

15,5 

lstekhlerin 4950 lıralık. muvakkat teminat mektublarile 
birlikte ıa kavele ve şartnamede yazılı teslim yerlerıne göre 
tespit edilmiı fıat teldıflerini havi kapalı ıarf 'arı eksilımeı saatin
den bir saaı evveline kadar layyare meydanındaki Umum 

15 
Müdürhik binasında topJauacak Alım Si1tım Komisyonu Reis· 
Jığıne te\di etmeleri. 

" Şutname ve fenni §artnamelerile mukavele projeleri An· 

karada Devlet HavayoUarı Umum Müdürlütünden parasız alı· 
ııabilir. 

Çanakkale Mıt. MYk. Satınalma Komisyonundan : 

ı 50 ton lavamarin kömürü açık ekıiltme ile ıabD ah· 
nacaktır. 

Kömürün beher tonu 18 liradan 2700 lira takdir edil
miştir. 

isteklilerin .2 l. 7 .939 cuma gllnll ıaat 11 de Çanakkale 
Müst. Mvk. aatınalma komisyonuna müracaatları. Muvakkat 
teminatı 202 lira 50 kuruıtur. 

Askeri Falırika]ar U. Müdür]Uğü Satınalma Koaıisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 5170 lira olan 94 ton meoe kömü~ü 
Askeri Falmkalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınal~a komı~· 

28 7 939 cuma günü saat 14 le pazarlıkla ıbale edı-) Onuııca • · · M 
lece~tir. Şartnr;me pazasız olarak komisyondan verılıı. u 
\akkat temınatı 387 lira 75 kuruıtur. 

Ziraat Veklletia41aa : 

Ziroat Vekaleti kaloriferlerinde yıkılmak 8ıert kapalı 
ıarfla 130 ton yerli Eömikok kömO.rCi alıaacaktı~. . 

Kömtlrfie beher tonunun m.ahammen beddı 26 lıra 13_0 
ton kömürün muhammen bedt1li 3380 lira, muvakkat temı· 
Ddl 253 lira 50 kuruştur. 

ihale 27. 7 ·939 gün üne müsadif perıembe gün~ ıaat 15 
de vekalet binasında müteoekkil Satınalma ~omısyonunda 
) ftr•lo,..oL.t. .. 

TahpleriD kapalı ıarfJamıı saat 14 e kadar Komisyona 
•ermelerı, saat 15 de Komiyonda haaır bulunmaları. 

Şartname levaıım mtldürlatünden paruıı olarak. nri
lec.,ktır. 

Aıkeri Fabrikalar Umum MtıdllrlDjilnden: 

Tahmin edilen bedeli 28.100 lira 1124 ton tuhin koka 
Askeri Fabrikalar Umum Müdtırlflğll Merkez Satınalma 
komisyonunca ~4.7.939 Pazarteıi aüoii ıaat 14,30 da ka
pah zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 41 kuruı ma
kabllinde komisyonda verilir. Muvakkat teminat 2107 lira 
50 kuruıtur. 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar U. MüdürlüAü Sıtınalma Komiıyooundaa : 

Tahmin edilen bedeli :! bin lira olan 4 bin kg. tutkal as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez ıatınalma komiıyo
uunca 1.8.939 salı günü 5aat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek
ıir. Şartname parasız olarak k.owiıyondan verilir. Muvakkat 
tenunatı 150 hradır. 

* * • Tahmin edılen bedeli 1050 lira olan aiaı ve miktar· 
tarı aıağıda yazılı 4 kalem cıvata ve tırnak askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonnnca 28.7.939 
cuma günü saat 16 da pazarlıkla ihale edilectktir. Şartname pa· 
rnsız olarak komisyondan verilir. Muvaklrat teminat 78 lira 
75 kuru§tur. 

3000 adet cıuta Pos. 1 den • 

1000 " " " 2 • 
2000 " Tırnak ,, 3 " 
1000 ,, ,, " 4 " 

• • • Tahmin ediltn bedeli 4450 lira olan cinı Ye miktar
lım aiağıda yazılı be§ kalem boya malıemeıi Aıkert Fabrika
lar Um. Müdürlüğü Merkez Satıoalma Komisyonunca 1.8.939 
sah günü saaı 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname J*· 
rasız olarak Komisyondan verilir. Muvakkat teminrt 3a7 lira 
50 kuruotur. 

500 Kg. 
1000 " 
1000 ,, 

500 " 
sooo " 

Toz Sülyen 
Meıina sarııı 
Kanarya Hnsı 
Is ıiyahı 
İngiliz beıiri. 

Bahkuır Belediye Reiıliğ'inden: 

Parkta yapılan yllıme ha'fUlllDa me'fc:at f&l'blamui 11111c:i· 



9 Temmuz 1939 

Mihıa Uaıetec~\ -------------------------·=-----
Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayeeler Listesi 

Cinıi ş ki. 
M.uhm. hed. Teminat 

_. ___ .._, __________________ _ 
Müracaat yeri Saat Gün 

____________________________ _:e __ • __ 

--- -- - --- ----------------
A} Münakasalar 

1 . 
ntaat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita 

Beşiktaş 50 ci okulun tamiri .... -.. ----------...... 

j " i5 ve 52 inci okulun tamiri 
ıt. 34 cii okulun tamiri 

Heybeliada ilk okul binaaının tamiri 
Kuzı:-uncuk 45 İnci okulun tamiri 
Erenkö.r-fçerenk"' d k İ ~ _ oy ca • atranlanmaaı 
nonu Cad yap. tamirat 
B~ladiç yolunda yap. tamirat: 4000 m. 
DınkçUer yolunda yap. döşeme 

Kereste, Tahta va saire 

Çırah Çam kereıte: 1599,680 m 3 

Nakllyat B~taltma • YUklelme 
İnhisarlar mamulatı nakli: 3;00 t. 

Aç. eki. 6538 47 

" 6617 68 
,, 1020 78 
,, 1719 28 
n 7177 67 .. 1760 -

Kapafr z. 20000 -
Aç. elt:ı. 720 -

" ~O-

Paz. m 3 43 -

Aç. ekı. 1200 -

Mahrukat, Benzin, Makine Yc(ğları v.s. 
Mazot: 15 t. - ioce makioe yafı: 2,5 t-. -

kalın makine yatı . 500 k b · Aç. ekı. U28 -
2 t. - benzin : 1 t.' . - eyaz r.1at : 

Motorin : 50 - 60 t. 
,, Teıb~n koku: 1124 t. (şart. 141 kr ) 

Bcn:ıın : 160 teneke - valvalin • it. ... ~ k 
y L • " 'ene e ~ aaum yatı : 5 teneke 

Kapalı z. 
Aç. ekı· 

Müteferrik 

Çelik mantonlu boru : 23()(' 
D . b '- a. 
emır oru: 70J m - -e 1 '-

• • .. UI Uııt 
Kapalı z. 
Aç. elu. 

Erzak, Za_!llra • . ve Sebze· . 
.Ek '- -- ... ınea : 3t,2 t. {temcL) 
Ekmek : 15 t. (temd.) Aç. eks. 

Yat ıebze ve m.eyva • '>3 • 
Ekmek: (1 yıllık) · .. ~efıf (f· emd.) 
Zeytioya""': 17450 k b K ıpala ı. 

•• · • ıa un· (temd.) • 14700 k. Pı ız. 

Karpuz: 52 t.·kavun: 52 t. 
K. ot: 80 t. A~ :. elca 
,, ,, 60 ı. ,, 

Koyua eti: 180 fı (fe,. d\ Paz: 
Sığır eti: 112 t. 4 

J 

Sadeyağ: 25 t. • " 
Sıtır eti: 1211 > Kaı •· z. 
Sadeyafc JB t. w 

Sıfır .,.,, , t. r> 

K. ot: ' ... ke~i eti: 95 t. ,, 
Koy,.. .>14 t. " 
'•' .ID eti: 50 t. " 
' ,ar eti: 200 t. " 

ı(, ot : 60 t. - umad : 15 t. - arpa : 2 t. Aç. eks. 

Saman : 390 t. " 
Kuru ot : 400 t. Kapalı z. 

B) MOzayadelar 
Bot tlae, pantalon yelek pardeıii ecıayt 

bbbiye v. •· 
Koyun baraatı 800 ad. 
Harici fotin : 485 çift - dahili fotin : l 1 18 

çift - er fotini : 86 çift 
ip parçaları : 680 k. 
Çam odunu 3240 kental 

Aç. art. 

" 

Pa:ı. 
Aç. art. 

. : 

4200 -
28100 -

7475 -
ıcoo -

k o 09,50 
1425 -

723 .l5 

4368 -
200U -
löOO -

25000 -
24000 -
15300 -

36000 -

14000 -

442 20 

1'. o 25 

hince ahnacak 700 metre demir boru ile 3 pusluk iki adet 
çeıme musluğu ve l 1 2 pusluk on adet çeıme muslu~u 
21.6.939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksılt· 
meye konulmuıtur. İhalesi 2 ı.7.939 cuma günü saat _ı6 ~a 
belediye encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedelı IOUU 
liradır · Muvakkat teminntc 75 liradır. Taliplerin ve fazla 
maliirnat almak istiyenlcrin Belediyeye müracaatları ilin o· 

lunur. 

Devlet Deroiryollaı ı 8 ci İşletme Komigyonundan : 

2300 metre çelik manşoolu boru 3 kApaiı zarf uıuliyle ek· 
siımeye konulmu~tur. Eksiltmesi 24.7.9~9 pazartesi gUnü saat 
l 7 de Ar sancakta işlt:tmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. 
• Muh;.ımmen bedel 7475 lira olup muvakkat teminat 560 
lira 63 kuruştur. Şartru1me~i parasız olarak iıletme kalemin· 
Jen alınır. lstt.ıklıler 2490 No. hı kımuuun 2 ve 3 cü maddele
rinde yazılı vesikaları dn havi olarak teklıf zaıtlarını aynı gün 
saat 16 ya kadar kornisyon reidiğine verıııı!l~ri veya iadeli te· 
ahhüdlü olarak posta iJe göndermeleri lazımdır. Postada geçi
keo mektuplar nııarı dikkate alınmaz. 

fste.nbtil Levazım Amirliğı Satmalma Komi yonundaıı: 

Beo yiiz bin adet orta perçin pulu alınacaktır, Pazarlık

la ekıiltm11i 12.7.93P çar§amba günü saat 15,30 da Topha· 

490 39 lıt. Belediyui 
496 33 

" ,, 
76 56 ,, 

" 128 95 n n 
538 33 

'J " 132 - . ,, " 15t 0 - lzmir Belediyesi 
54- Balıkeeir 

" 22 50 ,, ,, 

5158 97 İzmir İnhisarlar Batmüı 

90 - Adana lnbilarlar Tütün abr. Müd. 

315 -
2107 50 

560 63 
75 -

2:ll 03 
l07 -

54 63 
1655 64 
lOll -

327 60 
150 -
113 -

3.lUV -

68j0 -
1875 -
1800 -
l 147 50 

1350 -

2700 -

409 50 
1050 -

66 33 

12 75 
30-

Menemen Beled. 

Manisa Sıtma Mücadele eiılij'İ 
Aık Fabr. U. Müd. SA. Ank. 
Yozgat Vil. 

D. D. Y. 8 ci İıletme faıir 
Balıkesir Beled. 

İıt. LiHler Mubasebecili i 
Hayvan Satlık Memurlaı Ye Nal

bant Mektebi Möd. 

" " ,, 
!<onya C Müddeium. 
lıt. Liseler SAK. 

Tophane Lvz. SAK 
Çat"lca Tümen ,, 

l"t.01', "ı..v.t. ;)t\~ 
,, ,, ,, 

Eskiteuir Lvz . SAK 
Elazıt Tümen SAK 
Sıirt • ,, 
Buru Tüm. SAK 

" Elazıt Tüm. SAK 
Balıklı Rum Haat. 
Merein Aıkeri SAK. 
Edremit Aık. SAK. 

İ.t. Gümrilkleri Başmüd. 

ist. 5 ci İcra İ.t. Yetil direk Hoca Han 8 
Tophane Lvı. SAK. 

İıt. P. T. T. Müd. 
Mersin Orman Çevirge Müd. 

- ·:.:=- "' 3 ::=.... ::::;& - E 

25.7.39 14 -
25-5-39 14 -
25-7-39 14 -
25-7-39 14 -
25-7-39 14 -
25-7-39 14 -
24-7-39 17 -
21-7-39 16 -
~l-7-39 16 -

26-7·39 15 = 

1-9-39 14 -

18-7-39 15 -

24-7-39 16 -
24-7-39 14 30 
17-7-39 

24-7-39 17 -
21-7-39 16 -

15-7-39 il -
19-7-39 14 -

19-7-39 14 -
25-7-39 14 -
10-7 39 il -

24-7-39 15 30 
24-7-39 15 -

'ttflQ -39 ı~ -l-
14-7-39 10 -
2j 7.39 16 --
28·7-39 ıo ao 
26 7.39 11 -
27 .. 7.39 11 -
31-7-39 11 -
29-7-39 il -

28--7-39 10 -
11-7-3\J 15 -
22-7-39 
19-7-39 9-

24-7-39 13 30 

13-7-39 9-
19-7-39 15 -

12-7-39 16-
2l-7-39 il -

~r= .. ~ 
nede amirlik Satınalmıı Komisyonunda yapılaeaktır. Tahmin 
bedeli 1500 lira kati teminatı 225 lıradır. 

• .. * 
Soba kurulmaeı, tamiri ve boru teferruatı ::lınınuı. Bak, Mo

bilya ıütununda Üoiver1ite A. E. P. Kom. illaına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 6 ton zeytinyağı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
komisyonunca 28.7.939 cuma günü saat 14,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir Muvakkat teminat 225 liradır. 

lstnnbul Vakıflar DirektörlUğilnden ; 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ılk teminat 
Beyaz peynir 750 kilo ö5 kuruı 19 lira 69 kr. 
Soda 3000 ,, 3 " 6 " 75 ~ 
Gaz 800 ,, 14 ,, 50 Sant. 8 " 70 " 
Kepek 2500 ,, 2 ,, 75 " 5 " 16 ,, 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cinsi ve mik· 
tarları yazılı ihtiyacatın eksiltmesinde istekli çıkmadığın· 
dan ihalesi 1 l.7.939 salı günü saat 15 te İstanbul Vakıfıar 
Başmüdürlüğü bi asında toplanan Komisyonda yapılmak 
üzere eluiltmeai l O 1ıün uzablmııtır. 

Şartnamesi hergün Levazım Kaleminde görülebili' 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komi yonundan: y~ 

Garnizo ı birlikleri için 5 bin kilo bulgur pazarlıkla - ~; 
alıncak tır. 

Taliplerın 11 temmuz 939 salı günü saat 11 de temifl eı 
riyle bidikte Ankara Lv. Amirli~i Salınalma Komisyonuo• ~ 
weleri. 

İstanbul Emniyet Müdlirltığlinden: 

Polis süvari hayvanları için alınması kapalı zarfla 
siltmiye konulan azı 80 bin çogu 90 bin kiio yulaf il• u 
85 bin, çoğu Ya bin kilo yemlik ot ve azı 60 bin, çol' 
bin kilo sap samanın abnması kapalı zarf usulilo ekıi~ 
konulmuştur. Eksiltme 27.7 939 perıembe günü saat 1 
Müdüriyetimiz binasında kurulu Komisyonda yapılad Y 
Muhammen fiyat yulafıu beher kilosu 5 kuruı 87,5 •-' 
yemlik otun beher kilosu_ 3 ku~uş Z5 santim, y8:taklık- h 
samanın kilosu '..t kuruş 7 <> santım, muvakkat temınat 1 
ra 5U kuruştur. İsteklilerin teklif mektublarını ayni aü~ v 
14 te kadar Komisyon Rei~bğine vermeleri ve ıeraitJ il 
renmek için de 3 Ün\:Ü Şube Müdürlüğüne müracaatla,. 

Çorlu Kor Satmalma Komiiyonuodan : 

59500 kilo patates açık eksiltme suretile alınacaktır· 
lesi lU.7.9.:i9 per§embe güuü saııt lô da Çorluda Kor -,,ıf 
ma Komi yonunda yapılacaktır. ilk pey parası ~ıı Jira tj 
ru~tur. Ev-::;af ve şaı tnamı:sıııı görmek uteyenler b~r glin 
ıudu Koc Satıaaiwa Kouıi:syonuna wliracaaatla gorcbıhrJet• 

• * • 21200 kılu kurıı ı:ıoğao açı" ~ksdtwe uuretıyle 
caktır. lhale~ı 20.7.9.>9 per~ewbe ~unü saat ıo,30 da c;J 
Kor. Satıoalma .l\.oınisyonuoda yapılacaktır. lık. pey paraı:ıı 
lıra 65 kuru~tur . .Evı;af ve ~artnauıe~ini görmek i:1teyenief 
gün Çoriudu K.o• :;aunalwa Komiıyoauua uıüracaınla al 
lırler. 

Dörtyol Askeri Satınalma Komiayonundan : 

Dörtyol garnizonunda birliklerin senelik ihtiyacı 
yulaf ve arpa ile: sadeyağı aşağıda cetvelde gösteril-' 

Tahmiu bedeli, muvakkat teminat muhammen -
ve miktarlariyJe ilıa1enin cins gün ve saati aşağıdadır· 

Muham. Muham. ' 
Muvak. Tem. tuta. Fiat Miktarı 

Cinai ıaatı günü tarihi L. Kr. L Kr. Kr. S. Kilo ______ ,,,,, 
Kapalı z. 15 sah 25.7.39 2202 19 2.966~ SIJ 3,7:> 783000 

laf ye 
Kapalı z. 16 aalı 25.7.3912285016.i80 00 97,50 16800 

Balıklı Rum Haataneıinden : 

Hastanemize li.zım olan 60 bin kilo (balya olarak) 
ru ot, 15 bin kilo saman, 2 bin kilo arpa açık ekıH~ 
satın ahnacağ1ndıuı eksiltmeye girmek ıstiyenlerin ~ 
nin yapdacagı l l.7.9J9 tarihli aaıı günü saat 15 de cJ. 
da Büyük Bahkb hanında 69 sayılı heyet bOroıuna ~ .J 
iştirak ve % 7 l/'l daha da ihale teminat akçeai&e F 
leri ve eksiltme şartlarını havi ~artnamenio de mezk
ro dıvauhaoesıae yapııtırddıaı ilin olunur. 

Bahku Rum ha&tanesi ıdare heyeti büroıu 

Çatalca T aimen Satınalma Komiayonundan : 

Çatalca ihtiyacı için seksen ton -ve Çerkezköy içil 
mış ton kuru ot açık eksiıtmo suretile eksiltmeye ı 
muştur. Ek:,iitme Çatakada yapllacaktır. ihale Çatale' 
24.7.9J9 pa.ıartes1 günü saat la dir. Çerkezköy içil 
gün saat lö da yapılacaktır. Çatalca otunun tahmio 
~UUO lira ve ılk ten.ıı.uatı 15U lıradır. Çerkezköy i~ 
tahmin edilen tutarı i 500 lira Te uk temınatı 11.1 lir•' 

Pol11 E .. titüaü Müdürlütıludcıı: 

Beherinin 
muhammen % ':,5 

Miktarı bedeli teminatı MGaaka1a 
lirıakıo cinıi kilo Li. Kr. S. 1.r. Kr. taritai ıll~ 
uirınci nevi ekmek •.0000 10 25 301 50 12.7.39 çaıc' 
Koyun eti 10000 40J 
Kuzu eti 1500 33) J. 
Sıaıır eti (kemikıiı) lOOO 40J 261 13 13,7.39 perı'i 
S•d•J•t 4000 l VJ 3i~) 
Süt 4000 l5J ) 14.7.39 eu1" 
Y oturt 2o0u 20) 7~) 

. 1- Ank.ara poliı cnıtit~iÜ~Üa 93~ aaa!i yılt ibUyAcı İ~ 
mıktar, m11ilaaımea bedelleıılc dk temıaatlara ve ibale ıO' 
aUori yukarıda yuıb erzak partileri ayn ayn açık ekıill .... 
lınacakllr. 

2- Bu işlere ait tırtnameler poliaı enıtitüıü binaııad/ 
nalma komiıyonua•• paraııa verılir. 

.i Ekıiltmey• ıırmeil iıte1eal•r temioa• makbH vıf' 
mek•ubu ile 2490 ••yılı kanunun 2, 3 ilncO maddelerit1IJ 
beJıelerJe birlilate tayin •dilen ıila Ye Hatte komiı1oaa f' 

y 
t( 

s 
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Eskişehir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Eskişehir garnizonundaki kara ve hava birıikleri ihti· 
yacı için 25000 kilo sade yağı, kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuıtur. Eksiltme 25.7.939 salı günü saat 16 da Es· 
kişehir Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda yapıln 
caktır. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler Eskişehir, 
Ankara, İıtanbul Levaxım Amirliği Satınalma Ko. da göre
bilirler. Tahmin bedeli 2.SOOO lira ilk teminatı 1875 hradır. 

Konya Cümhuriyet Müddeiumuuıiliğinden : 
Konya ceza eviuio bir yıllık ekmek ih:ıyııcı 30.6.939 

gününden 25.7.939 gününe kadar 25 gün müddetle kapalı zaıf 
usuli}Je eksiltmeye kooulnıu~tur. 

ihale 25.7.939 tarihinde salı günü !)aat L4 de Konya 
Cümhuriyet Müddeiumumiliği Dairesinde icra kılınacaktır. 

l'alipler teklifııaınel6riui o gün &aat 1:-3 deu ev,el Ko .is
yon riyasetine vermi: bulunacaldıırdır. 

Ekmek ikinci nevi yerlı unundan has olacak ve talipler 
bedeli muhamınenin % 7,Su olan 1655 lira 64 kuruşluk te
minatı muval.:katlerini teklifnamelcriyle birlikte komisyona 
veımi§ buluııacaklnrdır. 

Yukarıda göat~rıleu has ekmeğin kilosu ~ıuıdilik nark 
ile 9,5 kur uıtnr' 

ilan ve saire btitQn masraflar mtit~ahhide aittir· 

ve şartnameleri her gün adı gn muhasebecilikte görüp Öğrenme
leri. 

Burllft Tümen Sa ima Komisyonundan: 

700 ton yulaf B~raa tilm ahnıı\mR komisyonunda 28.7.39

1 
çarşamba günü ıaııt 11 de k 1 zarf. uaulile satıa alınacaktır. iık 
te:nioat 23~0 lir dır E,.saf veraiti lstııobul ve Ankaradn Lv. A· 
mirllkleri Satınelma Komisyorında ve Bur n Tümen Sabnalma 
K.ımiıyo11unda her gtlo paraaı;tsrülchilir. 

Elazığ Tümen Saalma Komi::ıyoııundan : 

Mala1ya .çin tOU l ın :> arp.ı s.ıtın alın eııktır. Tahmin 
edilen bı.. t~h .2000 lıradır. tn l!l •si E il ığ lakı \::ı ~ri Sa
tıııalına Ko. d.ı paza t ·si, ç uıb gaolcrı öğıedcn ::;onru gö· 
rülebilı;;c'3ktir. EKsıllme 26 739 güuü saat 10 afi Elazığda As
kni S1tıualaı'l Ko. da 0 ;ıc ır. Eı::ıılttne kapıılı zarf usuhlt.: 
olacaktır. İlk temmatı 165<Jradır. 

• • • 600,000 ~ilo kun.ol alınacaktır. Tohmin edilen be· 
dt li 36,UOU 1ıradır. Şııct l ımı Etazığdakı Saunaloıa koruisyo· 
nııuda pazart sı, çarş:ırnba cuma gunleri öğ eden sonra gö· 
ri.ılebılır. Eksıhm 25.7.939.ılı gunu ::ıaut lU da Ell\.zığda A~· 
keri Sauualma Kouııı:ıyunuiı:ı yapılacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf uıulıle olaca tır. 1ttvfkat temnıatı :l9UO liradır. 

11 Temmuz 939 ~ah günü saat 15, 15 de Tophanede Leva
zım Amirliği Satmalm Ko da yapılacaktır, Fotinler deniz ku
mandanlığının Hcıs öydeki ambarında görülebilir. Ve isteklıler 
işbu fotinleri gördüklerine dair vtssika alıp komisyona göster· 
mel eri lfl.zımdıı. Tahmin bedeli 253 lira kati teminatl 38 lira· 

dır. 

19.VI.939 taril.ıinde kapalı zarfla ıhale olunacağı ilan 
edilmiş olan 7~000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip 
zuhur etmediğinden yeniden değiştirilen muhammen bedeli 
mucibince pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli (34500) lira muvakkat temi-

natı (2; 87.5U) liradır. 
IH - Pazarlık 14.VIl.939 cuma günll saat 14 de Ku

. bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyo· 

nund yapılacaktır. 
iV - Şartnamesi ( 172) kuruş mukabilinde levazım şu· 

besi veznesinden ve İzmir Ankara Baş Müdürlüklerinden 
alınabfür. Ve nümune de görülebilir. 

V - istekliler % 7,5 güvenme parasile birlikte pa
zarlık için tayin olunan gün ve saatte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (4957) 2-4 • • • Malatya için l..;U,OU kilo ığtr etı uhaacaktır. Tah· 

Beyoğlu Vakılar Direktörlüğünden ıniıı edıleu bedeli 27,000 lıdır. Şartnamc::ıı ElizığdaKi Askeri 

Cinsi Miktarı Satmaımıı Kom1syonunda (Y.ar tesı, çarşatnba, ve cuma gün· 
••• 

Birrinci nevi Dağlıç eti 1800 • 2000 kılo lerı öğleden sonra görülebilccktir. Ek::ııltıne 26 7.939 çarşamba 
Sürp A$op hasıaoe6iou alınacak cirıs ve miktarı yukaı ıda gunti ::ı ıat 9 <la l'iııu l3ındıs ıçeri::ıiode bulunan A:ıkeri ~atıual· 

Y~Z~~ı e_tın açık eksiltmesinde. talibiniıı ver<lığı bedel mu~afık 1 mn koroisyouuuda olaca tuh:ksıltme kapcılı zarf uırnhle ola· 
f(Oculmıyerek arttırma ve eksı!trne kanununun 43 uncü madde· cakttr. Mu\ıakkat lt>mİuatı ~25 lııadır. 
si uyarınca ıo gün müddetle ihalesi temdid edilmiştir. 

. . isteklilerin 13 Temmuz 1939 günü sııat 14 te müdüriye-
tımıze müracaatları. • 

Edirne piyade Jandarma Alayı Koroutanlı~mdan : 

Piyade jandarma alayı eratının ihtiyacı o1up cine ve mık
tan aşağıda yazılı olan ekmeklik buğday ununun 25 temmuz 
939 sah gUnü saat l n da E.dirne muha:sebe ıutidurldğü oJ mı· 
da kapalı zarf ekıiltme•i yapılacaktır. lateklılerııı 2490 sayılı 
kaautJu göre cksilı.m11y~ yt:tecek muvakkat tea.ınata aıt mııkbuz 
veya Laııktt mektubu ve ticaret odasınıu vt- ıt.uısıııı LeraL ·ılt.:· 
~n~e getirmeleri Jizımdır. Trklıf mektupları pu:sta ıie r,öuderil
dığı takdirde ihale saatinden bir saat evvel gelmiş olması ve dış 
ıarfJarmda kırmııı aıuhür mumu ile i)ice kapatılmış olması 
oarttır. 

Erzakın 

cınıı 

Miktarı 
kılo 

Muvakkat İhrı1e 
tewtaat günü 

lira 

lhale 
saat 

Şekli 

~kmeklik. öOOOOO 
buğday unu 

Tahmini 
fıyat 

kuruı 
J.4 3150 ~.7.939 lO kupalı 

sah zart ekailtwesile 

Sıv11 Tnmen Satınalma Komisyonundan : 

15.500 kilo sado yağı kapah zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. Tahmin bedeli 15,500 lira ilk teminatı 1162 lira 50 ku· 
ruıtur. 

İhalesi 18.7.939 salı günü saat 15 de Sivasta tüm iatı
aalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
• • • Sivaı garaizonuudaki hayvanatın 1ibtiyaçları olan 

550 bin kilo kuru otu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Beher kilosunun muhammen bedeli 6 kuruı olup ilk 
teminatı 247:> liradır. İhale 20.7.939 perşembe günü saat 
15 de Sivasta Tüm satınalma k. binasındakı ko. da yapı 
lacaktır. 

lıtanbul Ziraat Mektebi Sahnalma Komiıyonundan : 
Miktarı Fiali İlk teminatı Cinai 

Kilosu Kuruş 

Ekmek 40000 9,50 
Dathç koyun eti 6000 45 
Sıaır ve dana eti 1000 35 
Sade yat 3800 105 
Zeytin yat ıooo 55 
Saoua 1200 32 
Pirinç 4000 30 
Kuru çala faaulye 3000 20 
'foz teker 4000 26 
Patateı 3500 9 
Şehriye 300 19 
Uu 2000 15 
Makarna l 000 25 
Beyaz peynir 1~00 40 
Katar 1000 65 
Mangal kOmGrü 8~00 4 
Met• odua 200 Çeki 260 
GGrı•a oduoa 60 çeki 260 
Kok 70 ton l~O 
Motorin 6500 8 

Lira 
285.-

228.75 
275.62 

70.0~ 

282.15 

93.7.5 

59.25 
97.12 

B•naıa 7500 21 157.12 

b) 

Devlet Demiryollarıİşletme U. Müdürlütünden : 

Muhammen bedeli 20u0 lira olan takriben 2000 ton hurda 
bandaj çelıği 20.7.1939 perşmbe güaü a at 15,JO da kapalı z.nrf 
usulile Ankarada İdare binllluda arttırma u ulile ııılılacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlenı 1500 liralık mu\ ak ut teminatla ka
nunun tayin ellİiİ vesikular1 ve teklıflerini ayni gi'ln saat 14,30 a 
kadar Komisyon ReisliA"ıne ve-meleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız ol~ak Ankııradn Malzeme Dairesinden 
Haydcırp~da TeıeUüm ve so;k Şef.igiaden daQ"ılılacaktır. 

Kocaeli Defterdarlığından : 

Gölcük limanında bulunan 178·00 X 29- 4 X 13-2 
•"h'nrhn~ ....... Rfi'). anvriqafi ve 393 safi tonla oda ve hamule 
tonası 809 bulunan Trbzon adJı vapur kapalı zart usuıue 
lJ 7.939 tarihin~ musadıf perıembe günü saat iO da Kocae
li Defıerdarlığında müteşekkil hususi komisyonda satıla· 
cakbr. 

Muhammen bedeli 11000 muvakkat teminat akçesi 825 
liradır. 

Şartnamesi bedelsiz o drak Defterdarlıktan alınabilir. 
Talib olanların teklif mektublarını ihale zamanından 

bir saat evveline k;ıdnr Defterdahğa vermeleri ilan olunur. 

-
DeYlct Demiıyollar.a İşletme Umum İdaresinden : 

Muhammm n bedcllerile miktar ve vasıfları aşağıda 
yazılı 2 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale e
dilmek ilzere ~.7.939 sah günü saat on buçukta Haydar 
paşada Gar bınası de!hihuaeki komisyon tarafmdan açı 

arttırma usuli e satılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin her grup hizasında yazılı 
muvakkat teminat ve kanunun ayın ettıği vesaıkle birh te 
arttırma günü sautine kadar komisyona müracaatları la· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da· 
ğıtılmakt dır. 

89 lon maııiveltl askı yayı, tampon yayı, alat ve ede· 
vat ve saircden mürekkep hurda çelikle hurda eğe mubnın 
men bedeli 934 lira 50 kuruş ve mu\•akkat temim tı 70 lira 
9 kuru~tur. 

1 O biıı kilo huraa pırinç parça hatinde 15 biu i o hur
da pirinç talaş temiz 18 bin kilo karışık t.ıinş halinde hurda 
pirinç muhammen bedeli 4940 lira muvakkat teminatı 370 
lira 50 kuru~tur. 

Harb Akademisi Satınalm Komisyonu ıdan : 

Harb Akademisinde mevcud 44 kalem ve 2387t' metre 
eski filim satılacaktır. 

1 
Bu filimlerin sıkleti 165 kilo 830 gramdır. 

1 
Satın nım k istiycnlerio Besiktoş k~.zası Malmiıdürıilgü 

veznesine yatırılmı~ 28 lira 19 kuruşluk teminat makbuzilc 

Cioı ve miktarı yukarıda yaıılı bulunan lıtanbul Ziraat Mek
tebinin Mayıı 940 ıonuna kadar yiyecek vcsair ihtiyacınin 17.7.939 
Pazarteal günü ıaat IO da Beyoğlu İıtiklal caddeıi 3.ı9 numarada li
ıel•r muha.ebeciliQfode toplanan komisyonda açık ekıiltmeıi yapı
lacakbr. İıteklilerin belli saatten evvel mezkur mubuebeye yatıra· 
caldan ilk teminat makbuzu,939 mali yılı ticaret oda11 veıikıuı Ye di· 
ter •eıikalarla birliktı ıkıilfme aaatiode Komiıyana gelmeleri, ev.af 

birlikte 10.7.939 pazartesi günü saat 14 te Harb Akademı 
si L.;vazım Müdürlüğünde toplanan Satınalmn Komisyouu
na müracaatleri. 

İstauuul Levazım Anııdıği Satınalma Komıs} onundan : 

1581 çift eski kundura satılacaktır. pazarlıkl arttırması 
1 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
ad. lira lira krf. şekli • atı 

------------------ -----
Tütün tozu çuvalı 6000 1605 120 37 aç. eks. 14 
Sıcak su kontörü 3 450 33 75 paz. 15 

I - Şartnamesi mucibince 12.Vl.939 tarihinde ihale e
dilemiyen (600U) adet tülün tozu çuvah ve yine şartnamesi 
mucibince (3) adet sıcak su kontörü satın abnacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 

siltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
ili - Eksiltme & 7 .VII.939 pazartesi güntı Ka~ataşcla 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki. Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gtın sözü geçen Şubeden para· 

sız alınabilir. 
V - İstekliler % 7,5 gUyenme paralariyle birlikte ek· 

siltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı ge-
çen Komisyona czelmeleri. (4664) 3-4 

Cinsi 

• •• 
Mik· Beher kilo 
darı mub. be. tutarı 
kgr. krı. L. K. 

% 7,5 Eksiltme 
teminatı şekli aaatı 

L. K. 

--- --· ------·· ----
Kanaviçe 19898 12 2387 76 358 16 aç. art. 14 
Çul 12791 7 895 37 13-t 30 paz. 14,30 
Çuval 9500 10 950 - 142 50 n 15 
Marka be:ı:i 250 15 37 - 5 55 ,, 15,30 
İp 8760 17 1487 20 223 08 aç. art. 16 
Kınnap 7319 15 1067 85 160 17 ,, 16,30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 
ve miktarı yazılı ıskarta sargılar hizalarında göıt~rHen u
sullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri % 15 muvakkat teminatla· 
rı eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Arttırma 13.Vll.9J9 perşembe günü Kabntaşdn 
Levazım ve Mubayaat Şubesındeki A ım Satım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçe:n Şubeden pa
rasız. alınabıl.:ceği gibi numuneler de görülebılı!". 

V - lstekııler arttırma için tayin olunan gün ve saa· 
ilerde % l 5 güvenme paralar ile yukarda adı geçen Komis-
yona gelmeleri. (4570) 4-4 

İlk 
temiııat 

490,39 
496,33 

76,56 
128,95 
132,00 

Muhammen 
bedeli 

6538,47 
6617,69 
1020,78 
1719,28 
1760,00 

Betiktq 50 inci okulunun tamiri 
,, 15 ve 52 inci ,, ,, 

Ltanbul 34 Ünc(i okulun tamiri 
Heybcliada ilk okul bin&11nın tamiri 
Erenköy-İçereokö; (Ethem efendi) caddHloioin 
katranlanmuı 

538,33 7177,67 Kurguncuk 4) inci okulun tamlri 
Tahmin bedelleri ile ilk t~mlnat mikdarları yukarıda yaaılı lı· 

ler ayn ayn açık eksiltmeye konulmuotur. İhale 2,.i.939 salı ıtınG 
aaat 14 de D.ıimi Encümende yapılac ıktır. Ş.utnameler Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talıplerin hizalarında 
yaı.ıh ilk teminat makbuz veya mektupları ve ihaleden 8 güu ev· 
vel Fen heyetin o müracaatla alacakları ehliyel vasi kalan ile iha· 
le günü muayyen ıaatta daimi encümende bulunmaları. (5034) ......... ,.. . ............. -

lmtlyat aabibi ve yaı:ı itleri Direktöril : lamall Girit 

Basıldıtı yor : Merkes BuımcYl, Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourhui 
__ ...... :...---------------------Mode Priz Caation. Objet dı .. l'adjudication 

d 'adjaclicat. eatimatif pro•iıoire 

Lieu d'adjudicatioa ela 

Cahier dea Clıarga 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 
ConetrucUon• - R6par•Uon• - Trav. PubUce-~~el de E:onalructlon-8,!!:~9~phle 

R6par. 50 eme eeole Bepktat Publique 653~ 47 490 39 Com. Perm. Municip. lıt. 
,, 15 eme -:t 52 eme ecolea Be,iktat " 6617 68 496 33 " " 

25-7~39 14 -
25.7.3q 14 -
25-7-39 14 -
25.7.39 14 -
25-7-39 14 -
25-7-39 14 -
24-7-39 17 -
21-7-39 16 -
21-7-39 16 -

" 34 eme eeole lat. " 1020 78 76 56 " " 
,, ecole prim. Heybeliada ,, ti 19 28 l~ 95 " ,, 
,, 45 eme 6eole i Kuzguncuk ,, 7 ı 77 67 538 33 

Goudroaoasıe roate Erenköy-lçereaköy • 1760 - 132 - • n 

Ripar. roate inönü Pli cacb. 20000 - 1500 - " Municip. Jzwir " 
,. ı/route Bitadi~ Publique 720 - 54 -

" 
Balıkesir 

Coaetr. pHe •/route Diok~ıler ,, 250 - 22 50 
" " 

Tran•port - chergemenl • t16chergemenı - - _......_. ....,.__.:__ 

Publiqae 

" 

Tranıport coke: 142.5 t. (aj) 
,. charbon de terre: 5000 t. 
,. articlea monopoliaeı: 3500 t. 

" Conmuatlble Carburant - Hull•• 

Muout: 15 t.-buile mioee pr 111aehioe: 2,5 Pablique 
t.·id. lourde: 500 k. ·petrole blanc: 2 t. 
beıiaiae: ı t . 

Motorine: 50-60 t. ,. 
Coh pr. chauffaıt: 1124 t. (c. eh. 141 P) Pli cach 
Benaioe: 160 bidona·nlvalioe: 5 bidone-buile Pablique 

••coum: ~ bidonı 

Dlv.,.. 

Tayau a manchon en acier: 2300 m. 
,, en fer: 700 m. et robinet 

Provlalon• 

Haile d'olina: 5 t. 
Pomme de terre: 10 t. 
Haricota eeca: 14 t. 
Beorre: 6,5 t. 
Oignonı: 7,3 t. 
Viande de boeaf ou de cbey,e: 90 t. 
Riz pr. pilu: 13050 k. (aj) 
Sacre ea poudre: 27610 k. (;ıj) 

Sel de lac: 36 t . 
Viande de mouton: 12 t. 
Pain: 34,2 t. (aj) 
Paia, lerunıH et fruita 
Pala 
Huile d'olinı et aaYon (aj) 
Paateqaeı et melooa: 104 t. 
Foin: 140 t. 

Pli cach. 
Publiqaae 

" 
• 

Pli eacb 
Pablique 
PH cacb 
Publique 

" Publique 
Pli c:acb 
Publique 

PU cacb 
Gre a gre 
Publique 

" 

1995 -
1750 -
1200 -

2228 -

4200 -
28100 -

7475 -
1000 -

2300 -
OJO -

1960 -
6.500 -
438 -

20700 -
3784 50 
7454 70 
1980 -
5400 -

4368 -
3500 -

Viaade de moutoa et de ebene 
Beurre: 25 t. 

Gri a ıre 

Viaode de boeaf: a20 t. 
Beurre: 18 t. 
Viande de ebhre: 95 t. 
Foia: 614 t. 
Viaade de moalon: 50 t. 
Foin: 80 t.·paille: 15 t.-orge: 2 t 
Paille: 390 t. 
Folu: 400 t. 
Pommea de lerre: 54 L (aj) 
L6ıumH: 4 lota 
Pommea d ıs terre: 70 t. 
UıumH el cit..on: 21 lota 
Di•erı prowİIİ9D• 
AW'OiH: 3,6 t. 
Foia et paUle 
Foin, •noine et tiıeı 
Pain: 22ı?OO k.·wiucle de moaton: 3700 k. 

id. da •eaa: ~ k. • beune: 1700 k. 
ı.cre: 2411 k. 

SaYoa: 5 t. 
Sacre : 10 t.1avoa: 4,9 t (aj.) 
Huile d'olivu: 6 t. 
Pomme de terre: 58,5 t. 
Oiıaou: 21,2 t. 
Avoioe: 10-12 t. 

PH cacb 

,, 
" ,. 
" Publiqae 

" Pli caob 
Publique 

" 
" 
" 

Pal:>Uque 

" 
" 
" 

• 
Gre a p6 

" Pabliqae 
,, 

Pain pr. peaiteacierı Pablique 
Suoa: lOOk.·wiaade de moaton: 2,5 t.•paia: 4,5 t. • 

B) Adjudications it la surench~re 
Bola He: 170 qalntau 
Troan de pia: 544 p. 

P•bllqae 

• 

25000 -

15300 -

14000 -
3.510 -
3710 -
4900 -

1800 -
2700 -
4900 -

1600 -

3000 -

600-

Famler de pifeonı: 1 t. Gre a "' 
Chau .. aru camelotH: 1581 palrH 
Bldonı •ind11 de beulae: IQ71 p. 

Vleu uiın: 2000 '· 

• 
" 

Pli eaola 

233-
la p. O 10 

20000 -

149 63 
131 25 
90-

Com. Perm. Muaicip. İst. 
2eme Ey;pl Ch. fer litat Anlı. 
Dir. Fab. Tabacs Monop \.dana 

Munleip. Menemen 

19-7-39 14 -
25-7-39 16 -
1-9·39 14 -

18-7-39 15 -

315 - Pr'•· Lutte Coabe la fihe Mani•• 2t·7·39 16 -
!107 50 Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Dil. Aak. 24-7-39 14 30 

Vil. Yozgat 17-7-39 

560 63 ~me Expl. Cb. fer Etat lımir 
75 - Munidp. Balıkeıir 

24-7-39 17 -
21-7-39 16 -

172 50 Com. Acb. lnt. lzmir ~tf jB 15 -
12 -'tO -

147 -
487 50 

32 85 
1552 50 
283 83 
372 74 
148 50 
405 -
251 03 

1655 6.ı 
1011 -
327 60 
263-

1875 -

1147 50 

1350 -

409 50 
1050 -
263 25 
278 2S 
367 50 
192 66 

135 
202 50 
367 50 

120-

225-
312 40 
103 :ı:-

a eo 

38 -
14 82 

1500 -

" " 
" " 
" " ,, Div. Bornova 

" ,, 
,, 
" 

Maoiaa 
Edirne 

" " " EtabliH. Hyrihe Ank. 
Com. Ach. Div. MaaiH 

.. Comptab. Lye6H lıt. 
Dir. Ecole V eteriaaire fit. 
Proeareur Gen. Konya 
Com. Ach. Lyceu lat. 
Com. Acil. lnt. Tophane 

,. Diw. Çatalca 

" 
" 
• 
" 
• 
" 

lnt. Aak. 
,. Eakıtehir 

Div. Elazıı 
,, Siirt 

" ,, 
,. Brou11e 

n " " 
H6p. Grec Balıklı 
Com. Acb. Mıl. Mersin 

• ,, 
" ,, 
,, 

,, Edremit 
lot. lzmlr 

·Mil. Bahkc: air 

• • 
Ecole Arla ı.t. 

" " " Com. Perm Muaicip. Iat. 

" 
,, 

" " Com. Aeb. Ecolea Secondaires et 
Lyoieı a bmir 

22·7-39 
21 ·7-39 
25-7-39 
24-7-39 
10-7-39 
10-7-39 
24 7-39 
21-7-39 
15-7-39 
19-7-39 
25-7-39 
10-7 39 
24 7.39 
24-7-39 
14-7·39 
25-7-39 
28-7-39 
26-7-39 
27-7-39 
31-7-39 
29.7.39 
11-7·39 
22-7 39 
19-7-39 
22-7-39 
24-7-39 
24-7-39 
24-7-39 

il 30 
16 -
14 -
il -

10 -
ıı -
il -
9-

11 -
14 -
14 -
il -
ıs ao 
15 -
10 -
16 -
10 -
il -
il -
il -
il -
ıs -

9-
IO 
il -
16 30 
14 -

24-7-39 14 -
24-7-39 14 -
24-7-39 J4 -
19-7-39 15 -

Com. Aeh. lnt. lzmir 22-7-39 l 1 -
H6p. Reıioaal lzmir jusqu'au 30-7-39 
Com. Aeb. Dir. G. Fabr. Mıl. Aak. 28·7·39 14 30 

,, Corp• Arm'e Çorlu 20-7-39 16 -
" " 20-7-39 16 30 

Prea. Club Spor Hyppique KayHri 14-7-39 16 
Procureıar Gea. Kaaıal 14-7-39 16 -
H6p Malad. Yener. Sivaa Daus l moıs 

Dır. For6ta Edir•e 17-7-39 18 -
Cbef Revire Karabük de l'Eaploit 17-7-39 11 -

Forul. de l'Etat 
Com. Acıh. lnt. Topbaae 11-7-39 15 -

" ,, 1 t-7-39 15 15 
Com. Aela. Dir. Gen. fabr. Mil. Aak. 22-7-39 11 -
Adm. G. Cb. de fer Etat Aak. 20-7-a9 15 30 

Bareau Lp'41. H. , ... 

M emento des 
Laadi 10.7.939 

Camion (Municip Gaziantep) No 1102 
Picrru parqueta (Municip. lat.) No l IO'J 
R iai111ec, prune, epinarda ~t autr. leram. et prov. (Mu. &ıt.) 
Boiı d• orme, cbubon de boia (Maa. ltt.) No 1098 
Cuir, peau ılacee ete. ,, ,. No 1088 
Vıı (Fab. Mı!.) No 1098 
Briquea (Ec. Contre·maitre de Coaltr. Aak.) No 1088 
Coke (Ec. Sec. Bahkeair) No 1098 
B,.rı zine et motorine (Comm. G. Sur•. Douan. bt.) No 1088 
Boia de cbine et de aapin tCom. Aeb. MU. Enaram) No l 
Beoz:in (Vıl . bmir) No 1098 
lmprua. atatialique (Dir. G Statiı. Ank.) No 1098 

,, ıuide telepbonique (Dir. T•lfpll. ı..1r) No 
lmprimeı 'Dir. Comp. Putic. Konya) No 1088 
Madriera et plancbea (Kc. Contr•·maltn Coutr. Aok.) No 
Viande de boeuf (Corpı Armee Çorlu) No 1098 
Avoiae et orı• (Com. Acb. Mil. Matla) No ICJ88 
Viaııde de moutoa (Corp• Armee Çorlu) Jlo IOM 
Ble concaue (lnt. lzoılr) No 1099 
Repar. blllaıeı. (Vıl. Yozgat) No 1099 
Tranaport articlea moaopoliab (Dir. Moa. ldlrae) No l«Mll 
Con.t. maiıon• immirreı (Dir. Etabliu lmmif. Çoıam) No 
Prolongement canalıaatioa (Maaicip. b•ir) No ı• 
Rep:ır. pav• ,, • No 1101 
Const. canaliaation ,, • No 1108 

,, oordona ,. • No l 10I 
., pue • • No 11• 

Paia (Proc. Gen. Bun•) No 1100 
L6ramea (Olv. Bonıon) No 1099 
Conıt. eourie (Dir. Etable Saltaaıuyu) No 1100 
Beurre (Com Acb. Mil. ErHrum) No 1100 
Trefte (lnt. Aok.) No 1100 
Coke indıgeae (Mini•. Hyr.) No 1100 

• ,. ,. Juıtice) No 1100 
Coaıt. maiaona immiı. (Dir. Etablilı. lmq. Karlduell) 
OiCJaona (Co111. A .. h_ Mil- Hablıı:eılr) No ı• 
1 rompe et eompteur d'eau (Ma•- Sa ..... ) No 1101 
Mazout et huile pr. machine ,, Bayındır) No 1101 
lnatMU. electr. (Eapl. Cbarbon Zoarul4ak lretU) No 1103 
ProYiaioaa et combuatlble (H6p. R6ıio•al KefaD) No llOI 
foia, avoice et paille (Com. Acb. MU. Kepeıi) No llCN 
Transport charboD (Cb. fer Etat 1'aJHri) No 1104 
Voiture, etaı~re, euvelte ete. (Hep Re ... aal Koa1a) No il 
Vıande et fruib (Dir. Prneot. et Saaator.) No l IUS 
Faı iue (Com. Aeb. Milit. Aj'rı) No 1105 
Avoine (Dir. Yeter. lzmir) No 1100 
Peiature parapet• en fer (Mua. bmir) No 11• 
Paio (Proc. Gia. Tekirdat) No 1108 
Habilı (Kaymak••· Pıaarbafl) No 1107 
Viande de boeaf (Fab. Aviat. KayMri) No 1107 
Peau a poil (lat. Tophane) No 1108 
lmpreaaio11 afficbe1 (Mlaia. Hypae) Ne ı ı• 
Leıumea (lat. bmir) No 1108 
Broyaıe orıe (lat. Aak.) No 1098 
Beurre (Plaee Forte Caaakkale) No 108& 

• ,, • ,, No ı ıoı 

Cood. maiaoaa immir. (Dir. Etabliaa. lmml •• u.-a,rl) ite 
Repar. bitiaaee ieolu (Mua. lat.) No 1111 
loetr. de cbirurıle et m6dicameatl (Vil. Atn) No 1111 
Materıel electr. (lot. Topbue) No 1111 
Couverture en laine, e11ui-maia, CDYette ele (ViL Aln) No 11 
Loquet, ıond, cadeoaa et fabricatioa pertu et haltra (Dlr. 

U.a. lmmlı. UzualdSprii) No 1111 
E:ıı.tincteurs d'iaoendie (lot. Ank.) No 1111 
Pierrtl, vitrea, ete. (Dir. EtabliA. lmmi•· U...klprl) Ne 111 
Bouton et courroie (lot· T opbrae) N• 1108 
S.mi·coke iadi.eue (Com. Comptab. eo ... u d'lttat) No 11• 
Foin et awoiae (Vil. Sinop) No 1108 
Ris et aucre (Oiv. Edıroe) No 1110 
Benaiae (Vil. Aok.) No 1101 
Cylindre de lamicc,,ıie (Fab. Mil.) No IOOft 
Compteur de couraat eleetr. (Dlr. G6a. Eleet. I&) No 1088 
Tuyau ea laiton,fildefu pr. caıe et mouıtiqaaire (Cla. ı. 
Conat. pr. adductloa eaa (Mun. Kuamu) No 1087 
DreHement carte ,, Bor Ne I081 
Mieroacobe (Min. D6f. Nat.) No Hl80 
Beurre (Div. Kırklareli) No 1091 
Traw. d'artı (Dlr. Aff. Hydr. Aydıe) No ı•ı 
Baıcule et boucbonı (Dir. Gia. lloaop.) Ne IG81 
Coaıt. mailoa• i•miı. (Dir. EtabU... lm•l•· Dlrutt.lnr) 
Repar. blti11• llinlı. Flaaacu (Mlala. Fta .... ) N ICl14 
Cotoo Europiea Leaten (Fab. MiL) No IOll 
Briqueı et mortier • ,, No IOIN 
Tronc de aoyer • • No 1085 
Haricota veril (laL Ankara) No 1097 
V"aaade de moutoa et de bC11af (C.m...._ llL) No ICllT 
OlınoDI (lat. lzmir) 1097 
Pyjamu et paato11fle1 (Commaad. G6D. 0.U.) ICJIJ 
Motopampe lMuaielp. Gediz) No 1097 
Poteau et mat6riıl pr. iutall. t616plaoa (illa. DM. Nat.) Ne 
lmprUlloa Jourul pel!OI (gir, Qt.. llıett) Ne IW 
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