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Yetmiş Milyonluk Kredi 

Y aıan : L. A. KENBER 

M EM LE KET _ ,_ 
.HABERLERi 

a) M UN AKA SALAR 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Amasya C. H. P . İlyönkurul Başkanlığından : lnya ile yaptığımız ve yetmiş milyon T. L. 
n son kredi anlaşması Türkiyede yeti

len her nevi ziraat mahsullerinin iki üç 
lene müddetle A iman piyasalarına sa
tılabilmesi için bir nevi angajman ma
nasını ifade etmekte isede, Türkiye

nin ekonomik istiklali daima ba-

Borsada kota dövizi erin 
nisan t939 ayındaki 

vasati çek flatları 

daima yaba ncı memleke!lerden 
yapıldığı için köylü dotradan dot
ruya tüccara vermektedir. Bu da 
anlatılıyor ki bu sene yumurta 
sevkiyatı Ayancıkta daha iyi ola· 
cakhr. 

Münakasa şeraiti evvelce ilin edilen Amasya Puti ve 
Halkevi binası inşaatı talip zuhur etmemesine mebni ayni 
~erait dahilinde pazarl:ğa bırakılmıl!ır. 

Pazarlık 22.5.939 tarihine müsadif pazartesi gllnii saat 
15 de Amasya C. H. Partisi İly6nkurul huzurunda yapıla· 
caktır. Pazarlığa iştirak etmek istiyeıderia ayni glla ve ıa· 
atte İlyönkurula müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

ki kalacak ve hiç bir piyasanın 
tesiri altında kudret ve kuv

vetinden bir zerre bile 
gayıp etmeyecektir. 

• • 
\~ya ile imzalanmıt olan 

'ıııU7on marklık kredi anlat· 
~~- senenin ihracat mevai

ıa batlayarak iki üç sene 
_. •tle devam edecek olan yeni 
't verit sayılabilir, guci ae• •a...,L ili.eri Alman piyasalan 
••in yetittirditi bil tün mal
kaıitelerini, randımanlarını 
~11ötreamiftir. Türkiye mai

n Almanyada temamile 
lftır. Binaenaleyh bu yeni 
~ bitin yeniliti müdde
. ~arak bir kaç sene için ih

lllallar1mıza daima açık bir 
kapısı temin edilmit olma

ibarettir. Yoksa bülln 
llaab.ullerinio Alman piya-

~ batlanacatı ve yaloız Al
'J• mal ıönderileceti yo-
biç bir dütünce ve angaj· 

)oktur. Esasen TOrkiyenia 
L.~ ~Clvazenesinde on sene
~ olclukça ehemmlyetli bir 
batmuı olan Almaa ithalatı 

~ bG«ıa mallarımız 1çin ahtıl
lt IDabreç vuiyetini hazır

. Almanya bütün Balkan· 
ela mabsulitına muhtaç bir 

.... !'· Bu ihtlyam ancak bizden 

.---...ludan temin edebilece-
'' diter memleketlerden a

fıoa kanidir. Çünkü Al
kendi mamulibnı, Alman 

•tanı ancak Balkan ve yakın 
lllemleketlerine sQrebilir. 
helan almacak olan bütün 

~-•~amulitı yine ancak Şark 
-aQıılann balkı tarafından 

•labmr. 
~er memleketlerin .. eme• 
~ laa1111nda Fransız ve lnriliz 

. ~~t ve maanuab yer tutmuı
"'&lllaa mallarına karfl bu ıi· 
"'-llar daima kuvvetli raki-

8u itibarla Almaİıya için 
lllallarım silrecek memle

~ arattırmak bir zaruret ha
~uluamaktadır. Batka tOrlO 
~ t le imkinuzch. Almaayada 

lllleke bırakdmadıta için Al-
-.&l.,ıaıa intipr sabuı da

• Vak tile bir çok memle· 
1 Alman saaayünin yetiftiı

,_., •. ,,.._"'11ar1 daha ucuıa imal edil
•• dolayı, ucuz &atlarla te
•di7orlarcb. Bu ucuzluk, 
._•Jİ memleketlerinin ma

~lla büyilk bir darbe vurmuı, 
~ ID~mullb hepaine rekabete 
~· Fakat umubll harpten 
~ "lmaayaaın ancak kendi 
' ~ llaa11 için utrqmua ve yal-

\ ıayeye erifmek makaadile 

bütün faaliyet ve gayretini f<endi 
muhitine tahsis eylemeıi, Almaa
yadan vaktile ithalit yapmış olan 
memleketlerdeki müşterilerin bi
rer birer fnyıp edilmesine sevk 
etmi11ti. O müfteriler, kendilerine 
diter sanayi memleketlerinden le
ni fabrikalar temin ettikten sonra 
Alman fabrikalanndan tamamile 
yüz çevirmişlerdir. Şimdi Alman
ya, ekmek için makine, tereyağ 
için makine, yumurta için ma· 
kine, velhasıl canlarına bt!sleyebil 
mek için, giyim için, sanayi nı; ı

ciyeleri için lizım olan bam mad 
deyi ancak makine vermek sureti 
le temin etmek yolunu tutmuştur. 
Hayat ıartlannın Almanyadaki a· 
tırlıtı Alman iktisad adamlarını 
türlü türlü düşüncelere sevk eder· 
ken, ilk it olarak keneli mallurını 
satabilecek muhtelif memleketle 
rin eko.ıomilc vaziyetlerine aöre 
bir plan hazırlamak olmuştur. Bu 
planda Almaoyaya lizım olan 
maddelerin miktar ve kaliteleri 
teıbit edilerek her memleket için 
bir tevziat cetveli yapılmı,tır 
Cetvelin Türkiycye llit olan kıs· 
manda Türk mahıullerinio mühim 
bir kısmı için yer ayrılmıft ır. 

Almanyaya ithal edilecek Türk 
mahsullerinin istihsal ve istihlak 
niıbetleri, piyasa hareketleri ayrı 
ayn tetkik edilmiştir. Bu m ııll ıı ra 

mukabil bize verilecek mamulit 
ve munuat ta kartıhkh olarak tu 
bit edilmif ve her biri için alaka
dar fabrikaların tosbit ettikleri 
tiatlarla birer listesi yapılmıştır. 
Görülüyor ki, iki, memleket ara
sındaki mübadelenin esası müte· 
kabil ithalat ve ihracat sistemine 
dayanmıfbr. Ancak bu son 150 
milyon Marklik krediden iıtifade 
edecek olınlano batında Devlet 
mÜeHeseleri ıelmektedir. Bu 
müeHeseler için ihtiyaç görillecek 
mamulat ve masnuat 1941 ıeneıi
ae kadar milnhasıran Almanya
dan getir ileceti ıibi, ticaret 
müesseselerimiz de 1941 senesine 
kadar Almanya ile münasebet• 
ferini devam ettirmit olacaklar• 
dır. 

Bu mevzu etrafında evvelce 
7udıtımıı şeyleri tekrarlamak is
temeyoruz. Ancak Türkiye mab
ıallerinln minhHıran Alman pi• 
yualarına dökülmesine hiç taraf· 
tar detiliz. Alman ithalat ve per
mi daireleri mahdut kimselere it
halat müaaadesi verdikçe ba İfle
ria Adeta bir inhisar vaziyetine so• 
k'1ldup zehabı basıl olmaktadır. 

• 1 haziran 1939 tarihinden 30 
haziran 1939 akfamıaa kadar iti
bara alınması lazım gelen ve bor
sada kote olan ve olmayan döviz
lerin vasati fiatlan aşatıda göste
rilmiştir. 

ilin olunur. 
Lira Kr. Santim 

1 Sterlin 5 93 
100 Dolar 126 68 
100 Fransız Frangı 3 35 50 
100 Liret 6 66 25 
100 İsviçre Franıı 23 42 25 
100 Florin 67 29 75 
100 Raytmark 50 79 375 
100 Belga 21 32 625 
100 Drahmi 1 09 125 
100 Leva 1 56 

Kllrlng hesapları bakl

yelerl ve kredlll ithala

ta alt taahUtler 

----
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasından alınan heııap hülisa· 
larına i~re 6.5.939 tarihindeki 
klirini hesapları bakiyeleri. 

CETVEL 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Baa
kasındaki klirini hesaplan borçlu 

bakiyeleri 

WO Çekoslovak Kuronu Memleket Miktar T. L. 

Lüleburgaz Belediyesinden : 

9.5.939 sah günll ihale edileceği ilin edilen arteziyu 
kuyularına talib çıkmadığından on gtin temdit edilmiftir. 
19.5.939 cuma günü saat 16 da ihalesi yapılacağından ilin 
edilen şerait dairesinde talihlerin Belediye Enclmenine mi· 

racaat eylemeleri ilin olunur. 

Nafıa V eklletindea : 

Eksiltmeye konulan it ; 
Büyük Menderes tlbilerinden Çilrüksu iizerinde yapı• 

lacak regülatörle Sarayk6y ovasmı sulamak tizere açılacak 
kanal hafriyat ve sınai imalltı keıif bedeli 446,579 liradır. 

100 Pezeta 14 03 75 - ----
100 Ziloti 23 87 Belcika 
100 Pengö 24 96 75 Çekoslovakya 
100 Ley O 90 50 Finlandiya 
100 Dinar 2 89 37J Fransa 

Eksiltme 15.6.939 tarihine rasthyan perıembe glnll 
537

,
5

00 saat 11 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Miidtırltığtl sa ek-
3•46338•600 siltme komisyonu odasİnda kapalı zarf usulile yapılac:akbr. 

7 ,500 İ 
3.508,000 stekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ba· 

100 Yen 34 62 Holanda 
100 İsveç Kuronu 30 55 50 İniiltere 
100 R·uble 23 90 25 ispanya 

_ ____,,__ İsveç 

709,600 ymdırhk işleri genel şartnamesi, fenni ıartname ve projeleri 
11,331,400 22 lira 33 kuruş mukabilinde Sular Umum Miidürlüğtlndea 
ı70, 700 alabilirler. 

d b 
İsviçre 

3•114•800 Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 21.613 lira 16 
~2627'000800 kuruşluk muvukkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı· Borsada kayı sız azı İtalya 

dövlzlerln nisan t939 I Macaristan 

ayına ald vasati çek Norveç 

ı ıtl' , 

1 278 700 lacag-ı ~ünden en az sekiz gün evvel ellerinde b•lunan Ye-
' • o 
694,800 sikalarla birlikte hır dilekçe ile Nafıa Veklletine mllrac:aat 

flatları Romanya s. s. c. i. 
Lira Kr. Santim 

106,500 ederek bu işe mahsus olmak lzere vesika almaluı ye t.u 
73l,600 vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. 

Yugoslavya 48
124

6•
15
900
00 

Bu müddet içinde veıika talebinde bulunmıyular ek· 

100 Danimarka Kuronu 26 47 25 siltmeye işiirak edemezler. 
------:- ı Yunaoiı:;taa 

100 Norveç Kııronu 29 79 75 CETVEL 2 İsteklilerin, teklif mektublarını yukarıda ya:ııh ıa· 
100 Fiulacliya marlu 2 61 50 I atten bir saat evveline kadar Sular Umum Mtldtlrltltln• 
100 Estonya markı 32 72 625 , Muhtelif mewlekelleriıı MerkH 

100 
Rupi 44 26 25 Bukalaruıda tutulan kliring be- makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. Poıtada olaD ıe-
Bu döviz!er Bor.sada kayıdlı saplanndaki alacaklarımız cikmeler kabul edilmez. 

olmadıklarından verilen fiatlar ko Memleket 
miserlikçe bir güna taahhüd ve -----

Miktar T. L. 

mes'uliyeti tazammun etmez. 

-·-
Ayancıkta yumurta sev

klyatı 
Geçen senelere nisbeten bu ae· 

ne Ayancıkta yumurta aovkiyah 
daha erken başlamıftır. Siparif 

Almanya A. Hesabı 
,, B. Hesabı 893,300 

Eıtonya 

letonya 
İtalya B. Hesabı 
Yunanistaa C. Hesabı 
Lehistan 

9,769,400 
10,66'2,700 

43,000 
38,500 

129,400 
45,000 

213,0lO 

Bizim fikrimize göre, Almanya i- ı Fakat blz, satacatımız mallann be· 
çin ayrı evsafta ve Alman piyasa- bedelıni kurtarmak için daima Al
larınıa aradıtı ucuz mallara yetiş· manya aaoayiine bağlı bulunmuf 
tirip oraya göndermek en muva· olacatız . 
fık bir yoldur. Almanyaya ihraç 1 Bundan dolayıdır ki, piyuala
ettiğimiz malların miktanndan zi· nmızda çok iyi karıılanan bu kre· 
yade nevilerini arttırmak daha is- di anlaşması için bizim ilive et
tifadelidir. Fakat bizimle yapılan 1 mek isteditımiz mühim iki nokta 
anlaşmanın bir başka nevi Yuna- vardır: Biri bizim mallanmız hak
nialan, Romanya, Yugyslavya ve kında Alman ithalat bürolannın 
Bulgarlaıla yapılınış olduğuna iÖ· , tatbik ettikleri takyidat karflsıoda 
re Almanya bu memleketlerde 1 Alman malları için de bizim bir ta
aynı cinsten yetişecek mallardan kam kayıd lar koymamızın lüzum ve 
nerede daha ucuzunu bulursa hıç 1 ehemnıiyetı diteri de Türkiyeden 
şüphesiz ki oradan o malı alacak· alınan malların triparti uıullerilo 
br. Türkiyeden rakibsiz olarak a- 1 bizim mallannur.m diter ecnebi 
lıoacak mahsulat ancak tiftik, kuş 1 piyasalara gönderilmesinin önüne 
yemi, kitre, kepek, yamurta, fın- ı geçilmesi dir. Çünkü o piyasalar 
dık, ceviz ve kıamen tülün, kuru Türk menşeli malları Almnnyadan 
meyva gibi mahdut mallardır. Bun- 1 tedarik etmekte devam ederlerse 
lardan gayrisioi diter Balkan mem· 1 ürkiye için bu dıt piyasaların ka
lek~tlerinden de tedarik edebilir. pıları temamea kapaomıt olacakbr. 

• • • Eksiltmeye konulan iş : 
Kocaçay ıslah ve sulamaıile Milrrüvvetler dereıi ıslala 

işleri keşif bedeli 433,639 lira 61 kuroıtur. 
Eksiltme 16.6.939 tarihine raılıyan cuma gDntl saat 11 

de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdllrlliğli Su Ekailtme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projeii, ba· 
yındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname Ye proje· 
leri 21 lira 70 kuruş mukabilinde Sular Umum M6dtlrll· 

ğünden alabilirler. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21,095 lira 60 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı· 
lacağı gilnden en az sekiz gün evvel ellerinde bul•aan ve
sikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Veklletine mira• 
caat ederek bu işe mahsus olm~k üzere vesika almalan 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri tarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar ek· 

siltmeye iştirak edemezler. 
İsteklilerin teklif mektubların1 yukarıda yazılı aaatten 

bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürl6itıne makbu 
mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Seydiıehir Belediyeainden : 

Seydişehir Ağaoluk suyu deposunun Ye çeımelerinia 

inıası 5 mayıs 939 dan 20 mayıı 939 a kadar on bet flD 
mnddetle açık eksiltmeye konmuftur. 

EkBiltme 20 mayıı 938 cumarteıi alnQ •at 15 te 



15 Mayıs 1939 Müna.kasa Gazeteel 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Mürac<?at yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Arte7İyen kuyulan açılması (temd.) Lüleburgaz Beled. 19-5-39 16 -
Seydişehir Ağa oluk suyu depo ve çeş· Aç. ekı. 300- Seydişehir Belediyesi 20-5-39 a kadar 

melcrin·n inşaata 
İncesu kaymakam konağı inş. (temd.) Paz. 8418 32 Kayseri V ı la yeti 17-5-39 
Büyük Menderesin Çürüksuyu üzerinde Kapalı z. 446579 - 21613 33 Nafıa Vekaletı Sular U Müd. 15-6-39 11 -

regülatör inş. kanal hafri ve llDöi ima· 
lit (şart. 22.33 L.) 

Mürüvvetler deresi ile Kocaçay ıslah ve ,, 433639 61 2l095 60 
" 

,, 16-6-39 11 -
ıulama işleri (şart. 21,70 L.) 

Osmancık ıu isalesi projesi tanzimi (temd.) ,, 1200 - 90 - Osmancık Bolediyui 3-6-39 
Pazar yeri intası Aç. ekı. 1858 29 139 37 Turgutlu 

" 
n-5~ il -

113çlar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane Lev. 

Yerli hidrofil pamuk: 5 t. Kapalı z. k. 1, 50 562 ~O M. M. V. SAK. 30-5-39 1 J -

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer teslsatve malzemes)I 

Aliçetinkaya okulunda yap. kalorifer te- Paz. 
aisab (temd.) 

lı.mir incir ve Üzilm Tarım Kooperatifinin 
Mıınisa, Turgutlu ve Salihli depolarının 
elektrik teaisab fenni keşifnamelerinin 
tanı.imi 

1903t 10 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Amerikan beı.i, beı., hasta terliği ve Aç. ekı. 
basta kaputu 

Yatak çarşafı: 700 ad. Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Keıan Ceza evinin ga:z ihtiyacı bir ıe· 
nelik 

Maden kömürü: 20 t.-aömikok: 80 t. çam Aç. ekı. 
odunu: 50 t. 

MUteferrlk 

Ôküı.: 90-100 baş 
Motopomp: 1 ad. 
Ekskavatör makinesi tamiri 
Torna, otomatik torna deliği trauımisyoıı 

veya motörle müteharrik planya, de
mir keski makinesi makkab, vantila
törlü demirci ocağı örs ve mengene 

Öküz: 661 çift 
Freze tezgahı: 8 adet 
Çelik boru (temd.) 
Yangın ıu kovası:20 ad. -- çengel: 10 ad. 

12 m. lik merdiven: 2 ad.-6 m. lik 
merdiven: 1 ad.-Yangın aöodürme 

• aleti: 3 ad. 
• Fakili lst&1yonundı.ki dökme buğdayların 

çuvallara konm&11, tartılması ve vaıon 
lara yüklenmesi iti 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Erzak: 36 kalem 
Ketan cesa evinin ekmek ihtiyacı bir 

•en elik 
Arab sabunu: 3 t. 
Ekmek, k. ıoğ'an, yumurta, makama, un, 

.abun, et ve sebze 
İçme ıuyu: 220000 litre 
Süt: 8 t. 
Yoğurt: 1 O t. 
Koyun eti: 8 t. 

(B MUzayedeler 

Kerestelik ve çam tahta 
Boş köhne yağ varilleri 
Ktçi: 6 baş,-koyun: 4 baı 
Dizel motörü 
Köknar tomruğu: 737 ad. 

Tahta: 9 m. 3 
Çini fabrikası makine, alit veedeyatı: 

19 ka\em 
Meşe odunu 
Meşe kayın odunu 

" n 

" ,, 
" Kuru 

" • 

" ,, 
" 
" ,, 
" 

19t25 kental 

11097 " 
21540 " 
34700 " 
6500 " 
7950 ,, 

Aç. ek.. 
,, 

Paz. 
Kapalı z. 

Paı.. 

Aç. ekı. 

Aç. ekı. 

" 

" ,. 

" 
" 

Aç. art. 

Aç. art. 

" 
Paz. 

Aç. art. 

" 
,, 

,, 
Aç. art. 

,, 
,, 

2100 -
2000 -

8000 -

k. o 55 

1364 -
800 -

1000 -
3200 -

beh. O 25 

300-

11010 -

1427 33 Afyoa Vilayeti l6-5-39 15 -

hmir İncir ve Üzftm Tanm Kooper. 20-5-39 10 -

Ordu Memleket Haıtaoeıi 

68 25 M. M. V. SAK. 

Keşan C. Müddeiumum. 

Kayıeri Vilayeti 

Diyarbakır İskan Müd. 
157 - Milas Belediyesi 
150 - Kocaeli Vilayeti 

Adana Türk Nebab Yatları Fabr. 

'.30-5-39 10 -

18-5-39 11 -

25-5-JO 14 -

31-5-39 

her gün 
28-5-39 
22-5-39 15 -

Çorum İskan Müd. pazartesi ve Cuma 
600 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Auk. 30-6-39 15 30 

Kütahya Vişne Fidanlığı 16-5-39 14 30 
Ank. Lvz. SAK. 16-5-39 10 -

Fakili Toprak Mahıolleri Ofiıi 

Ordu Memleket Hast. 
Keşan Müddeiumum. 

1024 - M. M. V. SAK. 
Kayseri Vil. 

I02 30 Ank. Lvz. SAK. 

75 -
240 -

Tekirda~ Aık. SAK. 
,, ,, 
,, ,. 

Çorum Orman Çevirge Müd. 
4 70 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

M. 1\1, V. SAK. 
Edirne Vil. 

11 60 Devlet Orman İşletmeli Karabök 
Revir Amirliti 

7 50 inhisarlar İz.mir Tiltün Fabr. Mtid. 

25-
23-
73-

117 -
67 -

135-
209-
40 -
48 -

Kü:ahya Vilayeti 

Kırklareli Orman B6lge Şefliti 
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20-5-39 10 -
25-5-39 14 -

30-5-39 10 -
31-5-39 

29-5-39 14 -
29-5-39 10 -
29-5-39 10 -
29-5-39 10 -

18-5-39 14 -
5~9 14 30 

18-5-39 l 1 -
26-5-39 15 -
29-5-39 1 l -

25-5-39 12 -
26-5-39 15 -

27-5-39 16 -
27-5-39 ıo -
ZT-5-39 10 -
26-5-39 16 -
2()..5..39 16 -
25-i-39 16 -
26-5-39 16 -
25-5-39 16 -
25-5-39 16 -

Belediye dairesinde Belediye Encümeni odaııod• 
lacaktrr. ;JJ 

Muvakkat teminat bedeli keşfin yüzde 7.5 ğuD 
olup eksiltme gününe kadar belediye veznesine 1' 
caktır. 

İsteklilerden bu işe ehil olduklarına dair belge 
cektir. Bu işe ait keşifname ve şartname her illD 
dairesinde görülebilir. 

Turgutlu Belediyesinden: 
Belediyemizce Turgutluda yeniden yaptırılac•k0 lira 29 kuruş bedeli keşifli pazar yeri acık eki 

konulmuştur. de 
Açık eksiltme 27.5.939 cumartesi günö saat 11 

lediye encümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat akçesi 139 lira 37 kuruştur·'!' 
Bu husustaki plln, keşifnnme, şartname beledi 

kitabetin dedir. ' 
Taliplerin mezkCır gün ve ıaatte belediye eoc8 

müracaatları. 

Oımancık Belediyesinden : 
1200 lira bedeli keşifli ve 90 lira muvakkat t 

bedelli Osmancık su isalesi proje tanzimi 3.5.939 dj, · 
lı zarf usulile ihalesi münakasaya konulmuştur. 1

14 
hur etmediğinden belediye encümeninin 3.5.939 gilO 
rariyle münakasa müddeti 3.6 939 perşembe günil0' 

edilmi~tir. Buna ait şartnameyi öğrenmek istiyenlerio 
lerine gönderileceği ilin olunur. · 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Yerli fabrikalar mamulatından 5 bin kilo ldrofil 9'J 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltme 30.6. lıO' 
lı günü saat 11 de Ankarada M. M. V. satınaho• 
yapdacaktır. 

İlk teminat 562,5 lira olup ıartnamesi her g811 
den sonra M. M. V. sabnalma ko. da görülür. 

Eksiltmeye gireçeklerin kanuni · teminat ve 24'1. 
kanunun 2 ve · 3 maddelerinde yazılı belgelerle bU 
meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle birlikte 
mektuplarını eksiltme saatinden behemhal bir saat J 
kadar Ankarada M. M. V. satınalma ko. na vernıel 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 150 kuruıt11'' 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve 

Af yon Viliyetinden : 
Afyon şehrinde yapılmakta olan Aliçetinkay• 

nun 19031 lira 10 kuruş keşif bedelli kalorifer t 
01 yapılan tenzilat liyık hadde görülemediğinden me•~ 

sisat ayni şeraitle 9.5.939 tarihinden itibaren bir •1 
detle pazarlığa konulmuştur. 

Pazarhk Vilayet Daimi Encümeni huzurunda t• 
cek 16 mayıs 939 sah gllnü saat 15 te icra oıuo• 
O gün ihale olunmadığı taktirde 23 mayıs sah gOoO 
pazarlık yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1427 lira 33 kuruıtur. 
Bu işe ait evrak Nafıa Müdürlüğlinden 1 lir• 

mukabilinde alınabilir veya g&rülebilir. V' 
İstekliler muayyen günden sekiı giln evvel 

1
, 

makamına müracaatle almı~ oldukları ehliyet veıilı-' 
caret Odası kayıd varakası teminatlarını hAmil·ıV 
muayyen glln ve saatte Encümene müracaatleri 1 

lunur· 

İ:ı:mir incir ve Üzüm Tarım Satıı 
Birliğinden : 

Birliğimize bağlı Manisa, Turgutlu, Salihli Tarıll' 
Kooperatifleri depo binalarında yapılacak elektrik 
tının fenni keşifoameleri tanzim ettirilecektir. Keşi 
rin diplomalı elektrik mühendisleri tarafından y•P ı' 
şartiyle teklif mektupları 20 mayıs cumartesi gil~~~ 
saat 10 a kadar birinci kordonda iş hanında birliği r . 
rektörlüğüne tevdi edilmelidir. Fa.zla izahat için bit 1 

müracaat. 

••• 
Elektrik izoleli kablolar ile tel •e kordonlar abnac•~tı'' 

İlt. Elektrik İşleri Umum Müd. ilinlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v~ 

M. M. V. Satmalma Komisyonundan : 

Nüwuncsine göro 700 adet yatak çarıafı pasarlıkl• 
caktır. 

Pazarlığı l 8.5.9.39 saat 11 de yapılacaktır. 
Nümunesi komisyonda görülebilir. p 
lst~klilerin 68 lira 25 kuruoluk ilk. teminat mek.'~,t" 

makbuzlariyle belli giln ve saatte komisyonda bulunııı' 



kat, Benzin Makina yağları v. s. 
' -

Keşan C. Müddeiumumiliğinden ; 

ltetan Ceza evinin bir senelik gaz ihtiyacı 4.5.939 
.den yirmi gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. 
ltrin münakasaya iştirak üzere ihale günü olan 

8aQ perıembe günü saat 14 de yiizde 7 .5 pey akçe· 
birlikte Keıan C. Müddeiumumiliğine miiracaatları i
Oltıııur. 

Miliı Belediyesinden : 

t.lil&s Belediyesince sııtm ahnacak 2 l 00 lira muhammen 
ili bir motopomp 8 .5.939 tarihinden itibau~n 20 gün ınüd-
•çık eksiltmiye konulmuştur. 
'1uvıkkat teminat yüz elli yedi tıuçuk liradır. 
~enni ~artname ve oıukanle projesi Mi11ls Belediyesin
Parasız almahiJir. 
ihale 28.5.939 tarihinde Milis Belediye Encümeninde 
eaktır. 

Adana Tttrk Nebati Yağları Fabrikasından: 
~ tni veya a:ı kullanılmış aşağıda ölçüleri yazılı tamir 
, latleri almak istiyoruz. Vermeği arzu edenlerin yukarı

ldrese Adanada eski istasyonda vagon teslimi ayn 
fi.tiarı makinelerin eb'adı teslim zamanı bedelinin 
e sureti hakkındaki tekliflerıni bildirmeleri rıca o· 
·Verdiğimiz eb'ad mutlak değildir. 
: Puntu geniıliği iki metre 

,, İrtifaı boşluklan 60 - 65 arasında 
Dişli tertibatı otomatik torna deliği 50 m/m 
Traaamisyon veya motörle müteharrik. 

~ltnya ; Hareket sahası 60X50 
[)•ınir keski makinesi 
'1..kkab; (40) m/m delik delme kabiliyetinde 
Vllıti1At6rltl demirci ocağı ve örs 
a •ded muhtelif eb'adda meniene 

~keri Fabrikalar Umum Mü.dürlüğü Merkez Satırıalma 
Komİl)"Onun<lan : 

llhınio edilen bedeli 8000 lira olan 8 adet Freze tezgahı 
Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Merkez Satınalma komis· 

ca 306.1939 cuma giinü •aat 1 s,~o da kapalı zartla j. 

Ouakua Oazetesı 

karada M. M. V. Satınalma komisyonunda satırı alınacaktır. 

İ 1 k t eıı ııJt 124 ~ırn <•lı p ş tname"'ı lwı g ırı ög etlı ıı Hır.· 
ra M . .l\1. V. Sntmnlma Ko. da bedelsiz olarak göriilür. 

Eksiltmeye girecPkler kanuni tPmİnR.t ve hu gib
0

1 işl t'rie 
meş~ul gün ve saatinde M. M. V. Satınalma Ko. da bulunma· 
Jurı. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Aşağıda cinsi ve miktarları yazılı 3 kalem erzak açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
29.5.939 pazartesi günü saat 10 da pazarlığı yaptla· 

caktır. 
İsteklifoı in muvakkat teminatı ve kaııuni vesikalariyle 

birlikte Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonuna müraca· 
atlarl ilin olunur. 
Cinai Mikdarı Muvak. te. Tutarı 

Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 

b) 

Kilo Lira Lira 

-----------
8000 

10000 
8000 

MUZ 

60 
75 

240 

800 
1000 
3200 

YED ELER 
22112 

İstanbul Levazım Amırlıği Satınalma Komi:ıyouundan : 

Tophanede ık.ı No. Ju dikimevinde bırikmiı olan dok.uı 
ton kösele kırpıntısı pazarlıkla :;atılacak ur. Arttırması 16 Ma
} ıs 93Y sah güuü saat 15 .30 du Tophanede Levazım Amirliği 
~atınalwll Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 540 lira kati 

' ıeruinau 81 hradır. Aruırmaya gelecekler Tophanede ıki No. 
ı u dıkıwevıode mudurıy.st~ müracaallli "ırpmulıırı görc:rek • · 
hcak!arı nsıka uzerıue Ko. na girebıle-ekluri. 

İstanhul 5 inci lcıa Memurluğundan : 

Satılmasına karar verılen Uoyçc marka uzun Şase 1937 
ıaodeb ve T. 40.ö~~6 motör No. 1u ~aray beJediyesı lO No. 
da kayıtlı kamyon ı 7 .S.9j9 çarşamba guniı saat 9 dan 10 a ka
dar Taksim merkez otomobü garajında tsatılacaktır. Talıp olan· 
ların UJezk.ur gt.in ve saatte hazır olan nıemura müracaatları ı

lan olunur. 

,oe .. anıı 4ncü s'1yfada) 

~ilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. • 
lerin mu\akkat teminat olan 600 lirayı h:ı.vi teklif mek· 

Ilı mezkur güude saat 14,30 ıa kııdar koruib}onu ver-
i ve kendıleriain de 2490 sayıh kırnunuo 2 ve 3 madde· 
tki vesai.kle konıiı::yoncu olmadıkJarına ve bu i§le alaka· 

lticcardan olduklarına dair TicerP.t odası vesikasiyle mez
~'111 ve saatte komisyona müracaatları. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

.\rıkara Levazım Amirliği Satmalma Komi!yonundan : 

c\tağıda cins ve miktarları y1tZllı yan~ın malzemetıi pazar
.. hn ıhnacakur. 

. 'l'aliplerin 16 Mayıs 939 salı günü saat 10 da Levazım 
tlili Satm3lma komisyonuna gefmele"ri. 
20 Adl't Yangın su kovası 28 No. 
10 ,, Çengel 
2 12 metrelik merdiven 

" 1 " 6 metrelik merdinn 
3 ,, Yangı• söndürme aleti 

Kocaeli Vil!yetinden 

'luayete aid Ekıkavat6r makinesinin tamiri açık ek
e ıuretile ihale edilecektir. Tamir için konulan muham
bedel iki bin liradır. İhale mayısın 22 nci pazartesi 
.. at 15 de Villyet makamında yapılacaktır. isteklilerin 

1 - C. İ. F. İstanbul teslim şarlile muhammen bede!i (7173) 
yedi b.o yüz )lltmiş üç lira tutan kurşuc mahfazalı liıilik izoleli 2 
ve 4 oakiUi kablolar kapalı zarf uaulıle t.luiltmeye konmuşlur. 

2 - Eksiltme 9.6 939 cuma günü ıaat 15 de İdarenin Tünel 
bıııtında Metro ban binaaının S·inci katında toplanacak Komiıyonda 
yapılacaktır. 

3 - E.ksilta:.eye iştuak için ıalekhlerin (537.98) beş yüz otuz 
yedi lira do)uao a.:k.iz k~u.ışluk uıu~akkıııt temiı;at vermeleri li· 
zımdır • 

4 - Bu ite ait şartname ve mukavele projeleri İdıırenin Le
va:ı.ım Mildüılüğünde parasız olarak datıtılmaktadır. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 ııayılı kanun ahkimuıa uyııun 
olarak ekıiltmeden en az bir ıaat evvel 11ra numaralı makbuz 
mukabiliDde Komiıyoo Reiılitine verilmit olmuı lizımdır. (3275) 

-------~·----~,_.,_,,,,E~._-. ._,--~---uımo--------H~------ma2>n--mwa ____ _.. __ __,_. 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaz 

MU NA KASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 

tikredilen saate kadar 150 liralık muvakkat teminat ·----------------.... --.c_,_,.,_,.,, -----... 
tıab11 veya banka makbuzile Villyet makamına şartna-
i f6rmek iatiyenlerin de Viliyet Nafıa Müdllrlfiğline 

Caatleri. 
• • • 

ı'}().000 •· beyn kanuiçe alınacakbr. 
11&1ılarıaa. 

Zahire, et ve Sebze : 

Bak : İnhisarlar U. 

Kepn C. Mnddeiumumiliğinden 
l\e1an Cua evinin bir senelik ekmek ihtiyacı 4.5.939 
. yirmi gün müddetle münakaıaya konulmuştur. 

erin münakasaya iıtirak etmek üzere ihale günü 
~3.939 perıembe giinü saat 14 de yüzde 7,5 pey 
le birlikte Keıan C. Middeiumumiliğioe müracaatları 

'haııur. 

M. il. Yekaleti Satınalma Komisyonundan: 

'her kiloıuna taiamin edilen fiyatı 55 elli beı kuruı O· 

~, Yerli malı olmak üzere JOOO üç bin kilo arap &abunu a· 
'~taae suretiyle JO Mayıı 939 salı günü aaat 10 da An· 

Sayın MUteahhltlerln dikkat nazarlarına 
Teahhüt ettiğiniz inşaatın, yerli ve avrupa bil'umum boya 

çeşitlerini ve malzemesini, en ucuz fiatlarla ve en 
münasip şeraitte müessesemizden temin edebilirsiniz. 

ILKl ASRI 
Telefon TÜRKİYE BOY

1
A iMALATHANESİ T e 

1 
g r !.!__ 

4 2 6 2 6 BENJAMEN OÔ SIYAVES Zitaley-latanbul 1 
Galata, Mumhane caddeıi No. 136-142 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri Direktörü : l.mail Girit 

Baııldıj'ı yer: Merkez Baaımevi, Galata 

15 Mayıı 19» 

1 - Şartnamesi mucibince 250.000 metre dilıl beyaz 
kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 38750 muvakkat teminatı 
2006.25 liradır. 

111 - Eksiltme 30.V.939 falı günü aaat 15 de Kabatatda 
Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile İzmir 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukabi
linde alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mfihürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme için tayin edi
len günde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mez· 
kCır Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 
li.zımdır. (3240) 1-4 

••• 
Mikdarı Cinsi 

-------
500 kilo Şerit halinde çelik saç 

250 " 
80 ,, 

250 " 
200 " 
202 " 

1482 

" " 
" " 
" 

,, 
" 

,, 

" 

" " 
" " ,, " ,, ,, 
,, ,, 

Eb'adı Saat 

56X02 
60X02 
95X02 

m/m 

100X015 
t 15X0,20 
150X015 

" 
" 15,30 

" 
" 
" 

I - Müteahhidi tarafından matluba muvafık olarak 
verilmiyen yukarda cins ve mikdarları yazılı malzeme nümu• 
neleri mucibince yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 18.V.939 Perşembe günü saat 15.30 da 
Kabataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

ili - Nümuneler her gün sözti geçen Şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıa· 

atte adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(3149) 3-4 

DE.VLET DEMİRYDLLARI vE LİMANLARI 
İSLETME GENEL DİREKTÖRLüGünDEN 

Muhammen bedeli 47250 lira olan 150 ton renkli veya beyaz 
ilstüpü 1.6. 1939 Per,embe günü aaat 15 de kapalı zarf uıulfl ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3543.75) liralık muvakkat temiaat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün ıaat 14 de 
kadar komisyon Reialiğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 236 kuruşa Ankara ve HaydarpafA veznelerinde 
ıablmaktadır. (3268) 2-4 

• • • 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri •f&tıda ya• 

zıh muhtelif cins vinç vagonu ayrı ayn ihale edilmek ıuretiyle 

27.6. 1939 Sah günü saat 1 l de aıra ile Ankarada idare biaa11Dda 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ••atada yazılı mikdarlarda teminat 
ile kanunun tayin ettiti veaikalan ve tekliflerini aynı gfln aut 10 a 
kadar Komisyon Reiıliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 425 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpqa 
veznelerinde satılmaktadır. (3190) 3-4 
Ekıiltme Efyanın cinai Kalemin Muhammen Mu•akkat 

No. ıı miktan bedeli temiaab 

1 
2 
3 

6 tonluk vinç vagonu 
25 
100 

,, 
,, 

,,., .... .. . 

,, 
,, 

6 
• 1 

1 

Ura Lira 

150.000 
85.000 

125.000 

8750 
5500 
7500 

is-tAN·a·ot·· eE.tEoivEsiN·oEN 
y 

Keşif bedeli 6711 lira 79 kurut olun Üsküdar Şile yolu Kıııkh 
kısmının esaslı tamiri açık eksiltmeğe konulmuştur. Ketif nraldle 
ıartnameıi Levaum Müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 sayıh kanunda yazılı veıikadan bqka ekıiltme• 
den selıiz gün evvel 3000 liralık bu ite benzer iş yapbj'lna dair 
Viliyetten alacaklan ehliyet veaikaaı Ye 939 yılına ait Ticaret O
dası vesikaları ve 503 lira 38 kuruıluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 22.5.939 pazarleıi 8'ilnl saat 14.30 da Daimi Ma-
cümende bulunmalıdırlar. (1) (3170) 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli (3.544.i5) üç bi11 bet yüz kırk dlSrt 
lira yetmiş beş kurut tutan liıtik izoleli tel ve kordoalar •çık ek· 
ailtme ile satın alınacaktır. 

2 - Ekıiltme 31.5.939 çarşamba ailnü aaat 15 de fd•renla 
Tiinel batında Metro han binaıının 5-inci kabnda toplanacak aıt
brma ekailtme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı (265.88) iki yGz altmıı beı 
lira 11ekaen altı kuruştur. 

4 - BÜ işe ait ıartnameler idarenin LevaDm Dainılnde pa• 
raııı olarak datıblmaktadır. (3174) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 

t\) Adjudications au Rabais 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Charges 
Jours Heures 

Constructlons - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel d9 Conetructlon-Cartogr .. phl• 

Ounrturra des puits artesiens (aj.) 
Conıtr. fontaines et reservoirs de l'eau 

d' Ağaoluk a S ydişehir 
Conıtr. kooak pour kaymakam Iaçesu (aj.) 
Trav. d'ıırt OUV('•lare canal et constr. re· 

gulateur a Buyuk Meaderea (Cah. cb. 
L. 22,33) 

Trav. aaıelioration et irrigatioo des ri· 
viere Kocaçay et Mürüvvetler (Cab. 
eh. L. 21,70) 

Dre11em•nt projet pour adduction eau 
Oam.ıocik (aj.) 

Publique 

Gre a gre 8418 32 
Pli cach. 446579 -

,, 433639 61 

,, 1200 -

300 -

21613 33 

21095 6U 

90 -

Muoicip. Lüleburgaz 
Municip Seydişehir 

19-5-39 16 -
jusqu'au 20-5--39 

Vil. Kayaeri 17-5-39 
Miniıt. Trav. Publ. Aff. Hydrauliques 15-6-39 11 -

,, ,, 16-6-ag J 1 

Municip Osmancik 

Conıtr. lieu pour marche Publique 1858 29 139 37 , n Turgutlu 27-5-39 11 -

Produlte Chtrnlquoe et Pharmaceutlques·lnatrum.!nts Sanltaires-Fournlture pour Hopltaux 

Coton hydropbile ludigene: 5 t. Pli c:ıch. lr. 1 50 562 50 Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 30-5-39 11 -

Electrlclt6·Gaz-Chauffaa• Central (fnstallatlon •t Materlel) 

lnstal, chc:uffaıe central bit. ecole Aliçe· Gre a gri 19031 10 
tinkaya (aj.) 

Dreaaement dcvis technique pour instal. 
electrique auJJ: dep6ta de la cooperatif 
dea ventea agricolea i. Mani1a, Tur• 
gutlu et Salihli 

Hablllem•nt - Chaussures - Tlsaus - Culrs 

Toile americaine, id pour doublure, pan· Publique 
toufle et capotes pour maladea 

Drapa de lit: 700 p. Gre a gre 

Combustlble Corburant - Hulles 

Petrole necessaire durant UD an poar 
maiaon penale Kefen 

Houille: 20 t.·semi • coke: 80 t.· bois: 50 t. Pablique 

Dl vere 

Boouf: 90-100 tetea 
Motopompe : 1 p. 
Rep. macbine Exacavateur 
Machine•outil, plAne, lime, foyer pour for· 

geron • ventilateur, lime•, macbin• a 
tour ete. 

Boeaafa: 661 pairea 
Machine-fraiseuse : 8 p. 
Tuyaux ea acier (aj.) 
Seaux pour extinction d'incendie : 20 p. -

crochets 10 p •• escalier de 12 m. : 2 p. -
id. de 6 m. : 1 p. • extincteur d'iocen· 
die: 3 p. 

Miae en 1aca des blea en vrac se trou· 
vaat a la atalion de F akili le ur pua
ge et leur charıement aur wagon dana 
1 annee • 

Provl•lone 

Proviıion : 36 lots 
Pain neceHaire durant UD 80 pour mai

aon peoale Keşan 
Savon noir : 3 t 
Pain, oeuf, macnroııis, farine, •••on, vian· 

de et legume• 
Eau potable : 220000 litres 
Lait: 8 t. 
Yoıbourt: 10 t. 
Viaade de mout~o : 8 t. 

Publique 

" 

Gre a ~re 
Pli cach. 

Gre a gre 

Publique 

Publique 

Publique 
,, 

" 
" 
" ,, 

B) Adjudications a la surenchere 
Bol• de conatr. et de ebene 
Varil camelote : 2.:ıo p. 
Chevre1 : 6 tetea • mouton : 4 tetea 
Moteur Dieael 
Tı onca de pin : 737 p. 
Plancbe : 9 m3 
Macbines et acceasoiret de lıt fabrique de 

faience : 19 lota 
Boiı dr ebene 
Boia d'betre 

" ,, 
Boia de cbbe: 19425 quint. 

,, " ,, 11097 quint. 
Boi• aec : 34700 quint. 
Boia de chene: 21540 qulnt. 
Boiı aec : 6550 quint. 
Boiı de chine : 7950 quint. 

Publique 

Publique 
,, 

Gre i. 1ııc 

Publiqae 
,, 
,, 
,, 
n 

" 
" 
• 
" 

2IOO -
2000 -

8000 -

k. o 55 

1364 -
800 -

1000 -
3200 -

la p. O. 25 

300 -

l 1010 -

• 
1427 33 Vilayet Afyon 16-5-39 15 -

Uoioo Coop~r" Ventes Agric. 
raiainı et figuea a lzmir 

Hôpihl Regional Oıdu 

20-5-39 1 o -

20-5-39 10 -

68 25 Com. Acb. Min. Dlıf. Nat. Ank. 18-5-39 11 -

157 50 
150 -

600 -

124-

102 30 
60 -
75 -

240 -

4 70 

11 60 
7 50 

25-
23 -
73 -

117 -
67-

209-
135 -
40 -
48 -

Procureur G~n. Keşan 25-5-39 14 -

Vilayet Kayseri 31-5-39 

D!r. Etabliıı. lmmigrea 
Municip. Milas 

Diyarbakır Touı les jouu 
28-5-39 

Vilayet Kocaeli 22-3-J9 15 -

Fabr. huile veıetale Adana 

Dir. Etablia. lmmirre• Çorum Veodrecli et lundi -
Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Milit. Ank. 30-6·39 15 30 
Dir. Pepioiereı griottes Kütahya 16·5-39 14 30 
Com. Acb Int. Ank!lra lf>...5-.19 10 -

Office Cerealeı F ıtkili --

Hôpltal Rip. Ordu 20-5-39 IO -
Procureur Geo. Ketan 25.5.39 14 -

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 30-~·39 10 -
Vilayet Kayaeri 31-5-39 

Gom. Ach. ı.,t. Ankara 29.~9 14 -
Com. Ach. Milit. Tekirdağ 29-5-39 10-

" " 
29-5-39 ıo -

" 
,, 29-5-39 10 -

Dir. For~tı Çorum 18·5-39 14 -
Com Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. ö-6-39 14 30 

Com. Acb. Min Def. Nat. Ank. 18-5-39 il -
Vi' .ı yet Edirne 26-5-39 15 -
Clıef Revir Krırabük de l'Exp.For~tEtat29-5-39 il -
Dir. Fabr. Tubacı Monop. lzmir 25-5-39 12 -
Vilayet Kütahya 26-5-39 15 -

Dir. F oreta Kırklareli 27-5·39 16 -

" 
., 27-j-39 10 -

,, • 27.5.39 10-
,, " 

26-5-39 16 -

" " 
26·5-19 16 -

" 
,, 26-5-39 16 -

,, ,, 25-5-39 16 -

" 
,, 25-5-39 16 -

,. it 
u..a.aa 16 -

Müteahhitlerin 

Salı 16.5.939 

Top koşumu beygir ve kurak (M. M. V.) .. No 1007 
Pulzomebe taA-diye kazanı (D. D. Y.) No 1014 
Tertip makinesi ,, n ,, No 1015 
Doküm malzemeıi ,, ,, ,, No 1044 
~ . ~ .. 
Ala yaldız uç bobin (lnbiaarlar U. Müd.) No 1040 '4c 

Kırmızı hareli ı.leminuym kağıdı tİohiaarlar U. Müd.) 10~ 
Elektrik malzemesi (Çankırı Beled.) No 1042 
Battaniye (Tophane Lvz.) No 1044 
Sabit etüv (Urfa Vil.) No 1().16 
• Kum (Bakırköy Malmüd.) No 1047 
• Torna tezgahı makkab tank v. s. (İat. Beled.) No 1049 ~ 
Evrakı m::.tbua (-'\iyon Mubasebeı Huauaiye Mld.) No 1 
Elektrik malz~meaı (Afyon Beled.) No 1053 
Yapı malzemesi (lst. Komut.) No 1054 
Demir potrel ,, ,, No 1054 
Karfiçe çivisi ,, ,. No 1055 
Mazot (Aslc. Fabrikalar) No 10l5 
Tuluoilurma oduou (Selimiye Ask.) No 1055 
Fırın tamiri ,, ,, No 1056 
Elektrik malzemeai ve direji (Tophane Ln.) No 1056 
• Köaele kırpınt111 ,, ,, No 1056 ~ 
• Battaniye, demir karyola, ben&in 111akinHi (lat. Li111•P 

biye Mrk.) No 1056 

Memento des 

Mardi 16.5.939 

Atteloge d'arlillcrie, chevaux et jumente (Min. Def. Nat.) f"'~ 
Chaudiere d'alimentation de pulıometre (Ch. Fer Etat) ~o~ 
Machioe pr. cıuacterea d'imprimerie ,, ,, ,, ~',. 
Articlea de fonderie f'IO " • ,, ()40 
Bobinea a bouts dorea extra (Dir. Gb. Moaop.) No 1 r" 
Papier d 'alumioium a moireea rousu (Dir. Gen. MoDop·) 
Materiel eleclr. (Municip. Çankırı) No 1044 
Couvertures en laine (lnt. Topbaae) No 1044 
Etuve fixe (Vil. Urfa) No 1046 
• Sable (Dir. Fiıc. Bakırköy) No 1047 f4' 
• Machioe outil a tour, perforateur tank ete. (Municip. (it.) 
Imprimeı (Dir. Con.ptab. Part. Afyon) No!t053 
Materiel electr. (Municip. Afyon) No 1053 
Materiel de conıtr. (Command lat.) No 105.ı 

PoutreUe en fer ,, ,, No 1054 
Petits cloua ,. ., No 1055 
Mazout (Fab. Mil.) No 1055 
lloiıı d'allumage (Com. Acb. Mil. Selimiye) No 1055 
Repar. four ,, ,, • • No 1056 
Articles electriquea (lnt. Tophane) No 1058 
• Dechet de cuir ,, ,, No 1056 
• Couverturc en laine, lita eo fer ete. (Office 

No 1056 

(3 ncü ıayfadan devam) . 
d il' İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonun ' ~ 

Birinci lopcu alayı kayvanJarmdan olup çtirll• çı 
bir baş Mııcar kısrağı açık arttırma ile 25 mayıs 939 ~Iİ 
güııü sııat 14 de satılacaktır. isteklilerinin belli b~ 
ve saattP. Fıudıklıda Komutanlık Satınalma 1Co0J

1
' 

gdweleri. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhbiye Merkezi EbiltıJl11 

Komisyonundan : 

Merkezimize aid demir karyol&, battaniye, yazı 11'1 
veııaire 26 kalem c~ya pazarhk suretile satılacaktır• 

bedeli 160 lira 30 kuru~tur. '1 
Bu i~e aiu §.ırtnarne mt:rke~iwiz lt:vaaımıoJcuı P-' 

l:ırak alınır. 

Mezkur pazarlık. 16 mayıs 939 salı günü saat I~ 11 ;ı 
da Kara l\lustafap<ı§a sokağındı1 İstanbul Limaaı Sahıl 
Eksiltme Komi ynauada yapılacaktır. ~ 

Bu pazarlığa aid teminatı kafiye miktarı 24 lira 8 . 

* • .Me.rkezimize ait iki adet hurda benzin wakiO,tl 
hk suretile satılar-aktır. Tabmin bedeli 4Q liradır. ı• 

Bu İ§e ait şartname merkezimiz levazımından par•~p 
Pa:ıurlık 16 Mayıs 1939 Sah günü ıaat 15 te Ga~ 

ra Mustafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme k• 
da yapılacaktır, 

Bu pttzarlıAt1 ait temiDiıltl kat'iye miktarı 6 liı.a-'11' 


