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Umum Tüccarların ve üt eahh i tlerin mesleki Organıdır 

~anunlar, Kararnameler 
Ticaret ~ ı uahedeleri 

\ 

~kiye ile Almanya arasında 16 İkincikanun 
lg39 tarihinde Berlinde imzalanan kredi 
anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 

3600 Kabul tarihi : a.&.939 

'4tde l - Türkiye ile Almaaı• 
~nda 16 ikincikinun 1939 
~ e Berlinde imzalanan kre

tınaıı kabul ve tasdik olun· 

~ ele 2 - Bu kanun neıri ta-

- ıa llluteberdir. 
~de 3 - Bu kanunun icrası

Vekllori Heyeti memur-

'-iye ile Almanya a
•nda kredi anla•

ması 

~. 1 - Türkiye Hüküme· 
~lınanyaya vermeti arzu et-

""•i malzemeye aid ı.ipariş 
"Gteallik tediyahn icraıını 
et111ek üzere, Deutche Cold
tbank oezdiode 150 milyon 

•rk'a kadar bir kredi a-

e 2 - Eaa• itibarile kredi 
. hda iatimaJ edilecektir. Bu 
' 'Yni :&amanda ve her sipa
~i % 20 ıine kadar çı-

nisbet dahilinde olmak ü
~vzuubahs siparitin icra11-
if-. •ilik Türk lirası tediyatı

ı için Türkiyede kullanıla-

~cle 3 - Türkiyeye yapılan 
ı_ ald Almaoyada lbimüt-

' <>lan mebalit, birinci mad
L >'tzılı kredi mikdarından 
,"t Golddiskontbank'ca mü
~re tediye edilecektir. 

. llladdeye tevfikan mü-
•rce Türkiyede yapılacak 

' 1tre aid mebalitin transferi, 
~ e Golddiıkontbank tarafın
İ&. te111muz 1938 tarihli Tür-

Al111aoya arasında ticari 
e aid Anlqma mucibince 

~•lttır. 
ele 4 - Türkiye HOkumeti 

'ı,~• bu Anlaımanın şümu
ılıne airea aiparitl•rin 31 
'"vel 1941 tarihine kadar 

•t olmuı lazımdır. Kredinin 
·, Deutacbe Colddiakont· 

. t.rafıadan tediyatın la-
"---~ oldutu günden itibaren 
\~• Faia niıbeli aenede % 
~ teıbit edilmittir. 

e 5 - Türkiye Hükumeti 
~ Golddi•koatbaok taraf••

edilecek tediyata tekabül 
,, bu tediyelere aid tarihle· 

' eyliyen Hazine bonoları· 
r ~anlı.aya tevdi edecek· 

~·• bonoluı 6 aylık tabii· 
~-~ edilecektir. 

·~ 8.-Vadeai hulul etmit 
~.Uerio tediyeai 2.5 temmaz 

lalı Türkiye ile Almanya 
ticari tediyelere aid AD

~1111na ıöre icra oluna• 

~ 7.-Ba aulaım•J• ley· 
lrlli1e HtlkOmeti tarafın· 

dan icra edilecek tediyahn devamı 

müddetince Almanyaya bazı Türk 
mallannın ihracatını tezyid etmek 
üzere Türkiye tarafından k olaylık 

göaterilmesi hususu oda her iki 
Hükümet anlaşacaklardır. 

Madde 8.-Bu Anlaşmanın me
ri' yet müddeti e"snasında 25 tem· 
muz 938 tarihli Türkiye ile Al
manya arasında ticari tediyelere 
aid Anlaşma mer'iyet mevkiinden 
kalktıtı taktirde Kredi Anlaıması 
mucibince yapılması lazım gelen 
tediyahn teknik hususab yukarıda 

mezkur ticari tediyelere: aid An· 
!aşmanın 12 inci maddesi ahkamı· 
na tevfikan icra olunacaktır. Ya· 
pılan tediyatın karşılığı Türk mal
ları mübayaasına tahsis olunacak
tır. 

Madde 9.-Türkiye Hükümet ı 

tarafından •ipariflerın (malzeme 
ve imalat) verilmeııi sarasında ec
nebi eksper ve mutebassıslarla 

istişare muvafık görüldüğü taktirde 
Alman Hükümeti, Türkiye Hüku
metinin Alman mühendıs)eri kul· 
lanmak hususundA şimdiden izhar 
etmiş olduğu arzunun tahakkuku
nu imkan nisbetinde teshil ede
cektir. 

Madde 10.-Almanya ile Tür
kiye arasında deniz nakliyatı ıçın 

tatbik edilen mutad ve norma) 
tahmıl şartlarına uygun fiatlı ser
best Alman gemileri bulunduğu 
takdirde, bu anlaşma mucibince 
Almanya tarafından teslim edile· 
cek malzemenin nakli bu gemiler 
ile yapılacaktır. Bu hüküm, kafi 
istiap hacmini haız bir Türk ge
miainin o tarihte bir Alman lima
nında serbest bulunması ve bu li
manı faidesiz hamule ile terket
mek zaruretinde kalması halinde 

tatbik olunmaz. 

Hamulenio Almanyada Alman 
kumpanyaları nudinde sigorta e
dılm eai liıımdır. 

Madde 11.-Alman Hükümeti· 
niu, Alman firmalarının bu anlat· 
mada derpiş edilmit olan ma lzeme 
münakasalarına veyahut aadece 
t1tleblerine iştirakini lemin edebil
mesi içın Türkiye Hükumeti, yap
mak niyetinde oldutu muayyen 
işlerden Alman Hükumetini zama· 
nında haberdar edecektir. 

Madde 12.- Bu anJaıma, iki 
Hükümet larafındaa kanuni mera
simin ikmalini müteakip, Ankara· 
da nota teatisi sure tile mer 'iyete 
girecekür. 

Türkçe, Almaoc a ve Fransızca 
lisanlan ile ve bu lisanlann her 
birinden ikişer asıl melin olmak 
üzere, Berlinde 16 kanunusani 
Q39 tarihinde imzalanmıştır. 

N. Menemenciotlu 
C. Erçin 

Froiherr \fon Weiısaecker 
Carl Clocliuı 

MEMLE ET 
HABERLERi 

Meyva istihsal mıntaka
ıarımızda istasyonlar 

tesisine başlanıyor 

Nümune ve tipler mütehassıslarca 
hazırlandıktan sonra bu gibi ihra
cat mallarının standardına başla

nacaktır. 

Meyva mmtakalarında, müstah
silin g e rek fazla ve yüksek kali
tede ist ihsal, gerekse istihsalittan 
azami istifade edebilmesini temin 
için meyva is tasyonlan tesisi esas 
itibarile tekarrür etmiştir. ilk mey
va istasyonunun, yurdumuzun en 
mühim meyva istihsal mıntakası 

olan Malatyada tesisi kararlaşt ırıl· 

mış ve- istasyona ait inşaata baş

lanm ıştır. 

Malatya mcy va istasyonu inşaa· 
tına , 50.000 lira kadar para sarfe · 
dileceği anla~ılmaktadır. 

Malatya meyva istusyonu, mo
dern meyvacıJığın bütün yen ı tek
nik ve vesaitinden istifade e derek , 
o mıntaka müstabsillerine iyi ran
dıman alınması için yürünmesi ta
zım gelen hattı hareketi göstere
ceği gibi, müstahs lin iyi fiatla mal 

.s atmas ı hususunda da Önayak o · 
lacaktır. Bu mıntakada, meyvalar 
ıslahı edilecek, istihsalat arttırıla
caktır. 

Tedricen garbi ve cenubi Ana
doluda da meyva i tasyonları te
sis e dilecek, o zamana kadar, bazı 
mıni:akalarda kurslar açılarak müs
tabsillere , icap eden şeyler öğreti
lecekıir. Bu şartlar dahilinde, mey• 
va istihsalahmızm esaslı suretle 
rasyonalize edileceği muhakkak 
addedilmektedir. 

Diğer taraftan, bu yıl yaş mey
va ihracatı yapılması için de ted· 
birler alınacak. Geçen yıldan edi
nilen tecrübelerden de istıfade e
dilerek meyva ihracatımızrn ziya· 
deleşmesi temin olunacaktır. 

Bu yıl, bilhassa Trakya mınta• 
kasından, haualten Almanyay.a, 
bazı Balkan memleketlerine ve İn
gıltereye, geniş mıkyasta kavun 
ihracatı yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Trakya kavun müstahsilleri, ibra· 
cat için şimdiden hazırlanmakta· 
dırlar. 

Standard 
nizamnameleri 

Devlet Şurası, zabire, hubu· 
bat, yapak ve tıftik standard ni· I 
zamoamelerini tasdik etmiştir. Bu 
maddelerin Standard usullerine 
göre ıahlmaları icin şehrimizde 

alakadarlar tarafından icap edeo 
tedbirler alınmıttır. İhracat tüc
carlan da bu nümunelerin ne şe

kilde ve ne miktarda olması hak
kında mütalealannı tesbit ederek 
aid olduğu makama vermişlerdır. 

a) MüNA 

-·--
Almanya arpa ahyor 

Almaoya için fob Mersin şar
tile yeni arpa mahsullerinden 25 O 
b in kiloluk bir parti satılmıştır. 
Temmuzun ilk on beşinde teslim 
edilmesi şart tutulan bu arpalann 
kilosu 3.30 kuruştan verilmiştir. 

Bu satışlar arpa piyasasının bu ıe
neki ilk açılışının yüksek olarak 
başladığın ı göstermektedir. 

Bu fiyata nazaran Antalya ve 
Anadolu malları fiyatlarının daha 
yüksek olacağı tahmin edilebiJir. 

Kolonyacılar teıa,ıandı 
İnhisarlar İdaresinin kolonya 

yapmıya karar vermesi kolonyacı

ları telaşa düşürmüştür. Kolonya• 
cılar yann Sanayi Birliğinde bir 
toplantı yapacak ve beş yüzü bu
lan bu sanat erbabmın büyük za
rarlara uğrayacaklarını ileri stire
rek hükünıcte müracaat edecek
lerdir. Kolonyacılar parti nizam
namesinde devletin yapacağı işler 

hakkındaki maddeye istinaden 
ferdi teşebbüslerin önüne ge
çilmemesi ve kolonyanın memle
kette ihtiyaç nisbetinde ve ucuz 
olarak yapıldığı holde devletin ko 
lonya imal etmesinin doğru oJa
mıyac~ğını tebarÜL ettireceklerdir. 

Ankara Borsası 
15·5-939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.66 
Par is 3.3550 

Milin o 6.6625 
Cenevre 28.4575 

Am.stcrdam 67.9Y50 

Beı·lin 50.8250 

Brükael 21 5550 

Ati na 1.0925 
Sofya 1.56 

Madr it 14.035 
Varşova 23.7875 
Buda peşte 24.9675 

Bükreş 0.9050 

Belgrad 2.8925 

Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5425 

Moıkova 23.90'l5 

ESHAM ve TAHVİLAT 

1938 % 5 İkramiyeli 19.-

A 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Kayseri Vilayetinden : 
Bedeli keıfi 84 J 8 lira 32 kuruş olan İncesu kaymakam 

konaiı inıaatı ekıiltmiye konulmuı isede talip ç1kmamıı 

olduğundan temdit edilmiş ve müddet bittiği halde gine 
talip bulunmamış olduğundan 17.5.939 çarşamba rfintl pa
zarlıkla talibine verilmesi kararlaşmıştır. Mezkür günde ta
liplerin encümeni vilayete müracaatları ilin olunur. 

Manisa Valiliğinden : 
Manisa Memleket hastanesinde yapılacak su kulesi in

şaatı 4539 lira 75 kuruşluk keşifnamesi tizerinden açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait evrak parasız olarak Manisa Nafıa mlldlirltı
ğloden alınabi~ir. 

İhale i Mayısın 25 ci Perşembe gftnü saat 11 de vill· 
yet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 340 lira 50 kuruıtur. 

Samsun Belediye Reisliğinden: 
Elektrik santralı motörleri için soğutma kuleıi yap

tırılacaktır. Keşif bedeli 996,52 liradır. Teminat akçaıı 

74.74 liradır. Taliplerin 25.5.939 perşembe günü ıaat 14 te 
Belediye Daimi Encümen huzurunda pazarlak suretile yapı· 

lacak olan ihalede hazır bulunmaları ve teminat akçelerini 
24.5.939 da su ve elektrik idaresine yatırmaları llzımdır. 

Fazla izahat al~ak isteyenlerin su ve elektrik iıletme ida
resine müracaatları. 

Dahiliye Vekaletinden : 
Rize kasabasının 300 hektar vüs'atindeki mezk6n ve 

gayrimeskun sahanın hali hazır haritalarının yapılmuı ek· 
siltmiye çıkarılmıştır. 

işin ~aktu bedeli 6 bin Jiradır. 
Eksiltme 2.6.939 cuma günü saat 15 te 

sında Belediye dairesinde Belediye eksiltme 
rafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 450 liradır. 

Rize kaaaba
komisyonu ta-

Şartnameler parasız olarak Rize Belediye Reiıliiinden 
ve Ankarada Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliiinden alı
nabilir. 

Eksillmiye iştirak etmek iıtiyenlerin Belediyeler imar 
Heyeti Fen Şefliğinden iştirak vesika11 almaları ve bun• 
teklif mektublarına koymaları IAzımdır. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat l• te kadar Rize 
belediye reisliğine verilmiş olması veya posta ile bu nate 
kadar göndermiş olmaları lazımdır. 

Nafıa Veklletinden : 

Eksiltmiye konulan i~ : 
Karadere sulaması hafriyat ve sınai imalata, keıif bedeli 

361,388 lira 30 kuruştur. 
Eksıltmesi 15.6.939 tarihine rastlıyan per§embe günü sut 

11 <le Naha Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Ek•iltme 
Komil)yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, mııkaveJe proj~ıi, bayındır
ık işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri 18 lira 
10 kuru~ muktı.bilmı.le Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

E"siltmcye gırebilmek için jsteklilerin 18,205 lira 55 ku
ruşluk mu\ akkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı 

güu<lcn eıı aı· ı:ıekiz gün evvel ellerinde bulunan veıik.alarla 
birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu iıe 
nıahsus olmak üzer~ vesika almaları ve bu veıikayı ibraa et· 
meleri eartur. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayan
lar e k::ıiltmeye iştırak. edemezler. 

lsteklilerin teklif mektublarını yukarıda yazılı eaatten 
bir sa11t evveline: kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuı 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmes. 

ilaçlar, Klinik ve Jspençiyari alit, Hastane Lev. 

lzmir Belediyeıinden ; 
Formol Kristal ize, Kraolin ve kllktirtten ibaret tebhir 

iliçları satın alınması başhekimlikteki tarlnamesi veçhile • 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1100 lira 
olup ıbalesi 30.5 939 salı günü saat 16 dadır. İftirak ede
cekler 83 liralık teminat makbun ile enctıme11e ıeürler. 



a6 Mayıs 1939 Münakasa Gazetesi 

Bu gün ilan olunan münakasa ·ve müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Manisa Memleket bastaneıinde yap. ıu Aç. ekı. 4539 75 340 50 Manisa Valiliti 25-5-39 11 -
kulesi İDf. 

Düşkünler evi dahilindeki kaldınmlanmn Paz. 275 52 41 33 İstanbul Belediyesi 17-5-39 14 30 
çimento ile tefrifi 

Elektrik ıantrala motöı leri için soğutma 
" 

996 52 74 74 Samsun " 
25-5-39 14 -

kuleai yap. 
Karadere ıulaması hafriyat ve ımai ima- Kapalı z. 361388 30 18205 55 Nafıa Vekileti Sular U. Müd. 15-6-39 11 -

latı (şart. 18, 10 L.) 
Rize kasabası hali hazır haritası tanı.imi 6000 - 4:50 - Dahiliye V ek. ve Rize Belediyeai ~·6-39 15 -

IUJıçlar, Kllnlk ve lspençlyart alAt, Hastane Lev. 

Formol kristalize, kraoJio ve kükürt Aç. eks. 1100 - 83- fzmir Beled. 30-5-39 16 -

Elektrlk·Havagazı-Kalorlfer \teslsatve malzemes)I 

Elektrik muhabere malzemesi Paz. 150 -
Halk tipi telsiz ahcılan için teklif ve nÖ· 

muoe vermek müddeti uzatıldı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Hartucluk ham ipek 40000 m. (ıart. 173 kr.) Paz. 34500 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Evrakı matbua 
Demiryollar aylık dergisi basım işi 

Nakllyat Boşaltma - Yükletme 
Jnhisutar mamulab nakli: 100 t. (temd.) 
Tuz nakli: 3000 t. (temd.) 
inhisar mevaddı nakli: 500 t. 
Tuz nakli: 500 t. 
inhisarlar mamulatı nakil: 500 t. 
Tuz nakli: 3000 t. 
İohiıar mamulah nakli 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

Aç. eks. 

" ,. 
" 
" 
" 
" 

523 87 

540 -
900 -

15000 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot: 12 t.-makine yağı: 800 k. 
Kok kömürü: 30 t. 

Kriple kömGrü: 40 t. 
Petrol: l t. 
Çam odunu: 10 t. 
Odun: 10 t. 
Sömikok: 25 t. 

MUteferrlk 

Sarraciye malzemesi 
iç ve dış lastik 
Oyuncak tamiri 
BoA"a:ı taşı 
Kazma, kürük v.ı. : 10 kalem 
Kazma, tirpitin sapları v.ı. 
Sulama koğası: 125 ad. 
Motör (110 beygirlik): 1 ad. 

,, 70 ,, 1 ad. 
İç ve dış otomobil lastiği: 88 ad. (temd.) 
Fluıpat: 92890 k. (temd.) 
Parke taşı: 85000 ad. 
Otomobıl 

,, l · ad -kamyon şasisi: 2 ad. 
Nobap lokomotifleri yedek aksamı (şart. 

170 krt.) 
Dip vidası: 3000 paket kut&.k vidası: 5000 

paket-kulp vidası: 2000 paket menle4e 
viduı: 2500 paket (tubib) 

Erzak,v.a Zahire Et, Sebze. 

Ekmek, et, pirinç, bulgur, makarna, sa
deya§', un, yumurta, 1abun ve ıebze 

Ekmek (l ıenelik) 
,, 30 t.-Un: 600 k.-et: 11,3 t.-
ıebze, süt ve yoturt 

K. fa1ul7e, bulgur, makarna, mercimek, 
aabun, aoda, şeker ve tu.ı 

Yulaf zeytin ve adeyaA" 

(B MUzayedeler 

Hayvan: 3 baf 

Aç eks. 

" 855 -

" 
840 -

" 180 -

" 
150 -

" 
200-

n 650 -

Paz. 155 95 
n 206 34 

" 
88 78 

" 
759 09 

,, 468 75 

" 
184 50 

" 
230 -

Kapalı ı:. 6950 -
Aç. eks. 4500 -

3609 56 
Aç. eks. 3715 60 
Kapalı z. beb. O 10,50 
Aç. eka. 1350 -

Kapalı z. 34000 -

Paz. 5000 -

Aç. eks. 

n 5000 -

" 

" 

" 

Aç. art. 

Elektrik, Havagazı,Kalorif er (Tesisat ve Malz.) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Halk tipi telsiz alıcıları için teklif ve nümune vermek 
müddeti mayıı 939 sonuna kadar uzatılmıştır. 

Selimiye Ask. SAK. 
P. T. T. U. Müd. 

17-5-39 14 -
Mayıı 939 sonuna kadar 

2587 50 Ask. Fahr. U. Müd. SAK Ank. 

39 39 Mani!& Beled. 
513 - O. O. Y. SAK. Ank. 

40 - Samıun İnhiıarlar BatmOd 
68 -

" " " Adana İnhiıarlar Başmüd. 
,, 

" 
,, 

" " " 112 50 İnhisarlar U. Mild. 
1125 - Diyarbakır inhisarlar Başmüd. 

Karabiğa Belediyesi 
64 13 Manisa Emrazı Akliye ve Asa-

biye Hast. 
63-

" n " 13 50 
" " " 11 25 ,, 

" n 
15 - Ank. Villyeli 
48 7ö 

" " 

Selimiye Ask. SAK. 
30 95 İat. Belediyesi 
13 32 

" 113 88 ,, 
70 Ol 

" 27 67 ,, 
34 aO 

" 521 50 İnhisarlar U. Mitd. 
337 50 

" " 270 72 İst. Elektrik fşleri U. Müd. 
278 67 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
669 38 İst. Belediyesi 
101 25 

" Eskişehir Beled. 
2550 - D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

375 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

Ank. Vilayeti 

375 - Niğde C. Müddeium. 
Manisa Emrazı Akliye ve Asa• 

biye Haat. 

" " 
,. 

,, 
" " 

- - lat. Komut. SAK. 

27-5-ae 1 1 30 

27-5-39 10 -
30-5-39 15 30 

22-5-39 14 -
22-5-39 16 -
29-5-39 12 -
18-5-39 
18-5-39 16 -
31-5-39 14 -
12-6-j9 10 -

26-5-39 16 -
7-6-39 9-

7-6-39 9-
7-6-39 9 -
7-6-39 9-
5-6-39 14 -
5-6-39 14 -

17-5-39 14 -
17-5-39 14 30 
17-5-39 14 30 
17-5-39 14 30 
17-5-39 14 30 
17-5-39 14 30 
17-5-39 14 30 
31-5-39 10 30 
31-5-39 11 -
25-5-39 14 -
2639 15 -

31-5-39 15 -
29-5-39 14 30 

3 l-5-39 a kadar 
30-6-39 11 ._ 

5-6-39 14 -

5-6-39 14 -

31-5-39 15 -
5-6-39 O-

6-6-39 9-

7-6-39 9-

25.5.39 14 -

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Selimiye tümen birlikleri ihtiyacı için saraciye ve elek

trik mubah.ere malzemesi satın alınacaktır. Pazarlığı l 7.5.39 
çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. Saraciye 155 lira 
95 kuruştur ve elektrik malzemesinin muhammen kıymeti 
150 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i teminat 

İstanbul 
Tahmin bed. ~ l.ı"------- ,r~ 

Bahçeler Müdürlüğüne lüzumu olan 100 230 - ~i: 
adet büyük ve 25 adet küçük ıulama lııQ 
koğall (DÜmuneleri gibi olacaktır), f1' 

Bahçeler Müdürlüğüne lüzumu olan kaz- 184 50 
ma, tirpitin sapları ve buna mOteferri 
1 l kalem malzeme, 

Bahçeler Müdürlüğüne lüzumu olan kaz- 466 75 
ma, kürek ve buna möteferri 10 ka
lf'm malzeme, 

Yeşilköy Kulüp sokoğınıo tamiri için 759 09 
lüzumu olan beher metre mikabı 379,5 
kuruştan 70/38 metre mikabı ve Ba-
kırköy yolları için de metre mikibı 

4CO kuruştan 123 metre mikabı bo-
ğaz taşı, 

Gülbane parkında çocuk bahçe1indeki 
oyuncakların tamiri, 

88 78 

Düşkünler evi dahilindeki kaldırımların 275 S2 
çimento ile tefrişi, 

Düşkünler evi otobüsüne 20,600 ebadın- 206 34 
da iç ve dış lastik. ·f,cl 

Yukarıda l&eşif ve muhammen bedelleri yazıh 1
• o' 

ayrı pazarlığa konulmuştur . .Evrnkı Encü1Den kalelll111
1 

rülebilir. İstekliler hizalarında yazılı teminat malıb;,; 
mektubile birlıkte 17.5.936 çarşamba günü aaat 
Daimi Encümende bulunmahdarlar. 

1 

teı 

paralarile birlikte Selimiyedeki tümen satınalma Ye 
l 1 . ~ıı.. nuna ge me erı. ,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~le, 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır !;.!,/ tıııı 
, aı 

Askeri Fabrikalar U. Müdüılüğü S. A. Komi&yoouıı ~ti 
Tahmin edilen bedeli 34,500 lira olan 40,()()0 ~ 1 aa: 

h~rtuçluk bam iprk kuma~ Askeri Fabrık.alar Umuı11 ' 1 
lüğü Merkez Satınaluıa Komisyonunca 27.5.939 O~ 1p; 
günü ::ıaat ı ı.~.o da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart~~ du 
lira 73 kurnş mukaLilinde komisyondan verilir. gO ~ 
muvakkat temirotı olan 2587 lira 50 kuruş ve 24 111 
kanunun 2 ve J üncü maddderindeki vesaikle ve ~ı 
cu olmadıklarına ve hu gibi i~lerle alakadar tüı:C8 

duklanna dair Ticaret Odası vesii.:asile mezkur gün ~e 
komisyona müracaatları. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane L~ 

D. D. Yolları Satınalma KomisyonundaJJ : ~e 
Haziran 19.19 ayından itibaren bir sene müd0' 

riben ve her ay 3 bin nüsha ve 3 formadan ibaret. 
bastırılacak olan Demiryollar dergisinin basım if' 
zarfla eksiltmeye konmuştur. o' 

Eksiltme 30.5.939 günü saat 15,30 da Ankar' 
binasında yap_ılacaktır. ·rde 

Dergiye, lllistrasyon kağıda basıldığı tak~1 ~i 
nüshahk beher forması için 190 lira 29 kiloluk sı~,I 
da basıldığı takdırde beher forması için 145 lira be 
min edilmiştir. t 

Bu işe girmek istyenlerin 513 liralık muvaklı't f 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini. '

1 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermelerı e 
, Şartnameler parasız olarak Ankarada malıeııı 
resinden dağıtılacaktır. 

t•i 
tr, 
tı~. 
teı 

Manisa Belediyesinden : (ı İç 
Dairenin 1939 evrakı matbua ihtiyacı 523 lir' \~ · 

ruş muhammen kıymeti açık eksiltmeye konulmuşt~'j 
İstekliler nümuneleri görmek üzere tatil gurı 

maa~a her gün belediyeye müracaat ederler. e'I 
ihalesi 27.5.939 Cumartesi günü saat 10 da 

dairesinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 39 lira 30 kuruştur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları~ ·- . 
M d k.. .. .. . k k d l ı,tıf. a en omuru somı o ve o un a ınaca• 

erzak sütununda Kayseri Vilayeti ilanına. 
ı. 

~ -~ 
Müteferrik ~a. 

ı ~ ıtaobuJ Belediyesind~n : i a ~ 
Y ollarm tamiratında kullanılmak üzere lüzuIJlll e 1 

beherine 10.5 kuru~ bedel talımin edilen 85 bin tıı~J.5 · 
taşı kapalı zartla eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme ıl' 
Çarşamba günü saat 15 de Daimi Dncümende yııP ~~ 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan bsş~:~•~t 
çin Fen işleri Müdürlüğünden musaddak ehliyet vesı tı',a 
lira 38 kuru~luk ilk teminat makbuz v~ya mektubile ,ıı f' 
teklif mektuplarını havi kapalı zartlarını yukarda yıı ~ı ~~i 
saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bil 1\ 
sonra verilecek zartlar kabul olunmaz. ao 



• • * Mezsrhklar Miidürlüğü için lüzumn olan ve hepsine 
lira hede! rnhmin et:lilen bir t"n" karoserisiz şa!Sİ Vf" mo

koınple otomobil açık eksiltmeye! konmlmuştur. . 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İc;tekliler 

. sayılı kanunda yazılı vesika ve lOl Jira 25 kuruşluk ilk 
1rıat makbuz veya mektnbile beraber 29.5.939 pazarte ı 
Ü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmulıdırlar. 

let Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 34.000 lira olan Nohr.p lokomotifleri 
ek akeam1 30,6,939 cuma günü ııaat 11 de kapalı zarf u· 
6 ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat 
'kaııunun tayin ettıği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
t ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
deŞ:::7ı:~t:~.: :o kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veın~le 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez ~atınalma 
Komisyonundan : 

30oo paket 5X50 mm. Dip vidası 
5(JQO paket 5,50X35 ,, Ku~ak ,, 
2000 paket 6X40 ,, Kulp " 
2500 paket 4 X20 ,, Menteşe ,, 

. 

Münak sıı ()aıetesl -
10000 8000 ikinci nevi somon ekmeği. 

500 350 k uru sogan. 
2500 2000 toz şeker. 

450 300 ince çekilmiş tuz. 
9800 EGOO süt ve yoğurt . 
7000 6500 erkek koyun eti. 

200 150 pirinç unu. 
450 300 kuru faıulya. 
150 100 makine unu. 
800 600 malıarna. 

300 200 şehriye. 

200 150 tomatea salçasi. 
3.500 3000 adet yumurta. 
300 250 çekirdeksiz kuru üzüm. 

3000 2000 Tosya pirinci. 
250U 2000 patates. 
700 500 sade erinmiş yağ. 
600 450 aabun. 

3000 2000 taze sebze ve tomate.. 
20000 lurıple maden kömürü. 
sooon 60000 slimikok. 
50000 40000 kuru çam odunu. . 
Memleket bnstancıine ait isimleri ve miktarlara yaz.ılı erzak 

ve mahrukat nçık eksiltmiye konulmuş ve yapılacak tenzilat had
di layık görüldüğü takdirde 31.5.939 çarşamba günü ihalesinin ya
pılmaıı mukarrer bulunmuş olmak\a t liplerin mezkür günde En
cümeni Vilayete müracaatleri ilan olunur. - - -- -

·-
İştanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
l ~abmin edilen bedeli 5000 lira olan dört kalem vida 
ttı Fabrikalar umum miidürlüğü merkez satınalma ko- BakırJıöy Akliye ve Aaıabiye hastanesi 1 No lu pavyonu için 
) lizım olan 4904 lira 20 kuruş keşif bedelli kalorifer mabemeai a .. 
l ()n unca 5.6.939 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihalt.ı çık ekıiltmeye konulmuştur. 

1
tc.ektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta- 1 - Eksi~tme 27.5.U39 cumartesi günü aant 11 de Cağalo~lun
trın muvakkat teminat olan 375 hra ve 2490 nuınaral· da Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komiı

S. ~ 111luo 2 ve 3 maddeleıindeki ve5aikle komisyoncu olmat yonda yapılacakbr. 
~ letına •e bu işe alakadar tüccardan olduklarına dair Ti- 2 - Muvakkat garanti : 368 liradır İstekliler şartname ve ke-

li ti Od · k · l ku .. k · mu··_ tif ve buna bağla diger evrakı her gün Komisyonda görebilirler. 
ası vesı asıy e mez r gun ve saatte omısyona İ 

tları J - ıtekliJer 1939 yılı Ticaret Odası vesıkasile 2490 aayılı ka-
ı • ııunda yazılı vesikalar ve bu işe yeler muvakkat garanti makbuz 
' lahmin edilen bedeli 3715 lira 60 kuI'UŞ oları 92890 Kg. veya banka mektubu ile birlikte buna benzer malzeme verdikleri
'Pat müteahhit nam v~ he ahına Askeri }ı"abrikalar Umum ne dair dairelerinden alacnklan bir vesika ile birlikte belli iÜn ve 
İit!üğü Merkez Satınalma komisyornınca '.l..6. l939 cuma gü• saatte Komiıyona gelme-leri. (3326) 

'aat lS te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartn~me pa- ------·--· _._. 
l olarak komisyondan verilir. T dli 1,ıerin muvakkat tcnıiııat Muhabere ve Münakale Vekaleti 
278 lira 67 kuruş ve 2490 sayılı kanuuun 2 ve 3 madJe- İstanbul .Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

~deki vesaikle komisyoncn olmadtklarına ve bu i;le alaka
t lUccardan olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle mez· 
gijn ve saate komisyona müracautlerı. 

--
Eskiıehir Belediye Riyasetinden : 

15.5.939 tarihinde eksiltmesi yapılan 44 adet dış 44 adet iç 
otomobil lastiği eksiltme ınin 25.5.lJ39 perşembe günü saat 14 de 
tc!krarına karar verilmişiir. 

Eksiltme metro han binasının 5 inci kabnda toplanacak komis
yonda yapılacakur. 

Muhammen bedel 3t>09.56 üç bin nltı yüz dokuz lira elli altı 
kuruştur.Muvakkat teminat 270.72 ikıyüz yetmiş lira yetmiş iki kuruştur. 

11~tlediye itfaiyesinde kullanılmak üzere bir otomobil Bu işe ait şartnameler metro han binası 1 inci katında Levazım Mü-
1' k dürlüğünde dağıtılmııktadır. laleklileıin muvakkat teminat ve kanu

l amyon şasesi alınacaktır. () ni belgelerile yukarda yazılı gün ve saatte Komiıyona müracaat et-
l tomobil şasesi 11 O - 125 ve kamyon şaseleri 130· l 45 meleri ilin olunur. (3436) 

"Oyunda ve 939 modeli olacaabr. (Şöför mahalleri ol- ---------.....,.~-------------
'~ktır.) 
1-fer üç şasenin de bir marka ve bir fabrika mamulatı 
•ı, Türkiyede tanınmış ve taammüm etmiş bulunması 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
.Satınalma Komisyonundan : 

~ttur ~ · 1- Bir metresine otuz dokuz kuruş kıymet biçilen 64512 
· I ~ ~erait altında .satış yapmak istiyenler kataloğ ve metre vaaıf ve örneğine uygun yatak ve yashk kılıflık beı. kapa
\ ~~ıni 31.5.939 çarşamba günü akşamına kadar Bele· lı zarf usulü ile 17.a.9.i9 çarşamba günü aaııl lO da satın alına-

)' ıyasetine göndermiş bulunacaklardır. caktır. 
~klifler 1.6.939 perşem.be günü saat 15 de Belediye 2- Şartnamesi 129 kuruş karşılığmda Komisyondan alınabile-

~lllde toplanacak olan bir fen heyeti tarafından tetkik cek olao bu eksıltmeye i'irmek ısteyenlerio 1887 liralık ilk temi
,;t~k nal banka mektubu veya vezne makbuı.u ile şartnamede yazılı 
ti kullanış, kuvvet metanet ve fıat itibarile en müsait belgeleri muhtevi teklif mektuplanna belli ıun saat dokuza kadar 
t•~tişli olanı tefrik edilerek alınacağından talihlerin Komiıyona vermiş olmalan. (1566) (:l946) 4-4 

İkliflerini buna göre tevdi etmeleri ilan olunur. 

~ . ç Ve dış otomobil lA~tiii alınacaktır : Bak İst. Elektrik 
lJ. Müd. illnlarına. 

••• 
~•det motör alınacaktır: Bak İnhi\::arlar U. Müd. ilanla· 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesinin yirmi sekizinci 
pavyonu için lazım olan 4774 lira 46 kuruş keşif bedelli kalorifer 
malzemesi açık ektıillme}e konulmuştur. • • • 

~~l'raciye malzemesi alınacaktır : 
1ıniye Ask. SAK. ıllnına. 

Bak elektrik sütunun- 1 - Ekıiltme 27.5.939 cumarleıi gilnQ saat 12 de Cağaloğlun-

' Zahire, et ve Sebze: 

~ara Lvz. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 

- ......_ Merkez hastanesi ihtiyacı için 220,000 litre içme 
~'-Çık ekaıltmeye konmuıtur. 
li ......_Tahmin bedeli 1364 lira olup muvakkat teminatı 
a .. , 30 kuruıtur. 

1 
......_Eksiltmesi 29.5.939 pazartesi günü saat 14 dedir. 

......_ Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü ~490 sayılı 
!ll 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle bir
'"'llkara Lv. Amirliii satınalma Komisyonuna gelmelerı. 

Kayaeri Eucüaıeni Vilayetinden : 

A12arl 
Kilo Nevi 
2500 birinci nnl ıomon ekmeti. 

da Sıhhat vo içtimai Muavenet Müdürlü~Q binasında kurulu Komiı· 
yonda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat gar,nti 359 liradır. istekliler tarlname, keşif ve 
buna bağlı diğer evrakı her gün Komisyonda görebilırler. 

3 - İstekliler 939 yılı Ticaret Odası vesikasilı; 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikalar ve bu işe yettr muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte buna benzer malzeme verdiklerine 
dair dairelerinden alacakları vesika Ue birlikte belli gün ve saatte 
Komiıyona gelmeleri (3327) 

SAYIN· MÜTEAHHİTLERİN 
NAZARI DiKKATiNE 

Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrik: Tesisatları 

mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 ci ıınıf 

Elektrik teıisatcısı ehliyelaamesini haiz 

SAİT SAVCI 
Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 

2 ci knt Tel. 42956 

16 Mayıı 1939 

.İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜGÜNDEN 
. .. ·. . · ' .. ''· ....... ... . ' . . 

Cinsi Mikdarı Muham. 
bedeli 

% 7,5te
minatı 

Eksiltme 
ıekli aaah 

----- ---- -----
Mot~r ( t t O bey- 1 adet 6950 521.25 kapalı z. l 0.30 

girlik) 
Motör (70 bey- 1 ,, 4500 337.50 aç. eks. 1 1 

girlik 
1 - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvYetinde 

iki adet motör yukarda hizalarında gösterilen usullerle ıa· 
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmi,tir. 

111- Eksiltme 31.V.939 tarihine rastlayan çarıamba 
gllnü Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır • 

iV - Şartnameler her glln sfizfı geçen Şubeden para-
sız olarak alınabilir. . 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün -.e sa
atlerde % 7,5 güvenme paralarile müracaatları ve kapalı 
zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni ve· 
saikle birlikte mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde verilmesi lazımdır. (3430) 1-4 

Cinsi 

• • • 
Miktarı Muh. Yo 1.5 

bedeli tem. 
Lira Lira 

Ekailtme gtinli 
şekli saah 

--·-------
Mazot(ağırdizelyağıı 24ton 1680 126 18.5.39açıkek. 15 
S. K. F. (T. J. 3) mar-1200 adet 4800 360' 23.~.39 ,, ,, 14 
ka bilyalı lastik te-
kerlek 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 
h1zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 
siltme gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme Kabataşta Levazım Şubesi Mndüriye
tindeld alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

V - Lastik tekerlek eksiltmesine gireceklerin fiatsıı 
teklif ve kataloğlarını münakasa gününden bir hafta ev-.e
line kadar tütün fabrikalar Şubesine vermeleri lizımdır. 

VI - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(3033) 4-4 

• • • 
Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. eksiltme saat 

lira kr. lira kr. ıekli 

Çıralı kalas Ye 32,426 m3 1459, 17 109.43 aç. eks. 16,30 
,, tahta 

1 - Yukarda miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ekailtme 
ıaatr hizasmda gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme t 8. V.9~9 perşembe günft Kabataıda 
Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabilir. , 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glin ve aa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur komisyonuna gel-
meleri. (3243) 4-4 

D ~ ] - il 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

BakırklSy Akliye ve Aıabiye hastahanesi yirmi birinci pav
yonu için lazım olan 5774 lira 94 kurut ketif bedelli kal6rifer mal· 
zemeıi açık eks'ltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 27.5.939 cumartesi günü ıaat 11.30 da Caialot
lunda Sıbbat ve içtimai Muavenet Müdürlütü binasında kurula 
Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat garanti : 434 liradır. İstekliler tartname, kqif 
ve buna bağlı diğer evrakı her gün Komiıyonda ı-örebilirler. 

3 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Oda&l vesikaıile 2490 aayılı ka· 
nunda yazılı veıikalar ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte buna benzer malzeme verdiklerine 
dair dairelerinden alacaklan veıika ile birlikte belli ınn n aaatte 
Komiıyona gelmeleri. (3325) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satinalma Komisyonundan ; 

17.5.939 çarşamba günil saat onda kapalı zarf ekıiltmeıile aa· 
tınalmaca~ı ilin edilen bir metresi otuz dokuz kurut tahmin bedelli 
61512 metre yatak ve yasbk kılıflık bez e\ulltmeainin 18.5.939 per
tembe günü saat onda yapılacatı alikadarlarca malum olmak ilze"re 
ilin olunur. (16M) (3120) 
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d'adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviaoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier dea Cbarges 
Jours Heures 

Conatnactlona - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel de Conatructlon-Cartogr•ph1• 

Conatr. t?ur d·eau a l'h6pital regional Publique 4539 75 340 50 Vılayet Manisa 25-5-39 il --
Manisa 

Conıtr. tour frigorifique pour moteur cen- Gre a rre 996 52 74 74 Municip. Samsun 25-5-39 14 -
trale electrique 

Trav. de creuıement et d'arta de l'irri- Pli cach. 361388 30 18205 55 Minis. Trav. Pub. Dir. Gen. deı 15-6-39 11 -
gation de Karader~ (Cah. eh. 18,IOL.) Aff. Hydrauliquea 

Druıement carte etat actuel bourg Rize 6000 - 450 - Minist. de l'lnt. et Municip. Rize 2-6-39 15 -
Pange eo ciment a l'uile de Pauvres Gre a gre 275 52 41 33 Com. Perm. Municip. lst. 17-5-39 14 30 

ProduHa Chlmlquea et Ph•rmaceutlquea-lnatrumenta Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux - - ,__. ______ _ 
Soufre, craoliae, formol criıtaliıe Publique 1100 - 83 - Muoicip. lzmir 30-5-39 16 -

Electrlcltf•Oaz•Chauffage Central (fnstallatlon et Materlel) 

Articlea ilectriquea Gre a gre 150 -
Le delai pour preıeoter dea offrea et eohan-

tilloaı dea recepteuıa T.S. type Halk 
• et6 proroj'e 

Hablllement - Chaueaurea - Tlaaua - Culr• 

Etoffe en ıoie brute : 40000 m. (Cah. eh. Pli cach. 34500 -
P. 173) 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmpri:ea 
lmpre11ion revue Cheminı de fer 

Publique 
PJi cach. 

Tranajaorl - chargement - d6ch•rgament 

Tranıport articlea monopoliıeı : 100 t. (aj.) 
,, de ıel: 3000 t. (aj.) 
• d 'arliclea mopoliıeı : 500 t . 
,, 

" ,, 

de ıel : 500 t . 
d' articleı monopoliıh : 500 t. 
de .el : 3ı 00 t. 
d' articlea monopoliıh 

Combuatlble C•rburant - Hullea 

Maıout : 12 t. - huile pour macbine : 8UO k. 
Coke: 30 t. 
Houille criblee : 40 t. 
Petrol• : ı t. 
Boiı: IO t. 
Boiı: 10 t. 
Semi-eoke : 25 t. 

Dlvera 

Articlea de aellerie 
Cbambre a air et pneus. 
Rip. jouetı 
Pierrea de Boıpbore 
PeUu, piocbea ete. : 10 lota 
Mancbea pour pellea ete. 
Arroaeuae 
Motear C.V. 110: 1 p. 
Moteur de 70 C.V.: 1 p. 
Chambre a air et pneux: 88 p. (aj.) 
Pi~cea de rechaogea pour locomotive 

Nohap (Cab. eh. P. 170) 
Flu11pat: 92890 kg. (aj) 
Pierrea paveı: 85000 p. 
Auto 
Auto : 1 p • cbiaıiı de camion : 2 p. 
Vi• pour fond : 3000 paqueta - id. pr. cer· 

eeau : 5000 paquete - id. pour anae : 
2000 paqueta • id. pour rond : 2500 
paqueta (rectif.) 

Provl•lona 

Pain 
Paln, yiande, riz: ble coneuı~, macaro

niı, beurre, hııile d"oUveı, farine, O!ufı, 
•••on et leıumea 

Pain, farioe, vlande et legumea lait et 
yoıhourt 

Farine, macarooiı, •a•on, ıuere ıel et 
ralıim aecı 

A•oİDe, benrre et buile d'oliveı 

' 

Publique 
,, 

• 

Publique 

" 

Publique 

" 
• 

" 
" 
" ,, 

Gri a ıre 
,, 
,, 
• 
" 
" 
" Pli cach. 

Publique 

Pli cacb. 

Publique 
Pli cach. 
Publique 

Gre a rre 

Pabliqu• 

• 

,, 

" 

" 

. B) Adjudications a la surenchere 

~1Ta1IX : 8 tltll PubUqu• 

523 87 

540 -
900-

15000 -

855 -
&40-
180-
150 -
2''0-
650 -

155 95 
206 34 

88 78 
759 09 
466 75 
j84 50 
230-

6950 -
4500 -
3609 56 

34000 -

3715 60 
la p. 0 10,50 

1350 -

5000 -

5000 -

--

Com. Ach. Milit. Selimiye 17-5-39 14 -
Dir. P.T.T. Ank. juıqu"a fin Mai 

2587 50 Com. Ach. Dir. G~n. Fabr. Mil. Ank. 27-5-39 11 30 

39 30 
513 -

40 -
68-

112 50 
1125 -

64 13 
63 -
13 50 
11 2.5 
15 -
48 75 

30 95 
13 32 

lU 88 
70 Ol 
27 67 
3-1 50 

521 25 
337 50 
270 72 

2550 -

278 67 
669 38 
101 25 

375 -

375 -

Municip. Manisa 
Com. Ach. Ch. de fer Etat Ank. 

27-5-39 10 -
30-5-39 15 30 

Dir. Monop. Samıuo 22-5-39 14 -
,, " 22-5-39 16 -
,, ,, Adı:na 29-5-39 12 -
,, " " 18-5-39 
" " ,, 18-5-39 16 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 31-5-39 14 -
Dir. Monopolea Diyarbakır 12-6-39 10 -

Municip Karabiga 
H6pital Alienis a Manisa 

" 
,, 

,, 
,, " 

Vilayet Ank. 

" ,, 

Com. Ach Mit. Selimiye 
Com. Perm Municip. lıt. 

,, 
" ,, ,, 

,, ,, 
" ,, 
,, " 

Com. Ach. E.coo. Monop. 
,, 

Dir. Electr. lıt. 

26-5-39 
7-6-39 
7-6-39 
7-6-39 
7-6-39 
J-6-39 
5-6-39 

17-5-39 
17-5-39 
17-5-39 
17-5-39 
17-5-39 
17-5-39 
17-5-39 

Kabatache 31-5-39 
,, 

Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 

31-5-39 
25-5-39 
30-6-39 

Caisseı Haydarpaşa 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 2-6-39 
Com. Perm. Municip. İıt . 31·5-39 

" " 
29-5-39 

16 -
9-
9-
9 -
9-

14 -
14 -

14 -
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
10 30 
ti -
14 -
11 -

15 -
15 -
14 30 

Municip. Eskişehir jusqu' au 31-5-39 
Com. Acb. Dir. Gen. F ab. Milit. Ank. 5-6-.'9 14 -

Procureur Gen. Nitde 
Vilayet Ank. 

31-5-39 15 -
5-6-39 14 -

Cbef Medeoin Hôpital Alien6ı Maniıa 5-6-39 9 -

,, ,, 6-6-39 9-

,, ., 7-6-39 9 -

Com. Acb. Comm. Mllit. lıt. Fıadıkb 23-5-39 14 -

Müteahhitlerin 

Çarşamba 17.5.9.19 

Zil~ içme suyu tesisatı etüt ve projeai tanzimi (Zile Bel~·~: 
Elbıae, kaput, poıta çantaaı ve fişenklik (Karadenis ırn· 

makamhtı) No 1039 
Mafsallı vagon manivelaaı (D. D. Y.) No 1041 
İıterolipi frezesi ,, ,, ,, No 1041 
Otomobil kiralanması ,, ,, ,, No 1041 
Tuz çıkarma ve taşıma işi (Aok. İnhiı.' Başmüd.) No ıOfl 

2 
Elekrot, paıılanmaz çelik (lıt. Elektr. lşl. U. Müd.) No ı()t 
Kadıköy Halkevi binası inş. (İıt. C . H. P.) No 1044 

Sabun, zeylin , tereyağ reçel, yafurt, ~üt, yumurta •e 
Liseler SAK) No 1043 

Odun, kömür. kok v. s. (lst. Liıeler SAK.) No 1043 
Pamuk yağı \D. D. Y.) No 1045 ı' ~ 

Alaşehir Belediye binaaı ikmalı inş. (Alatehir Belcd.) No 1 ~e 
Harita tenzimi (Bornova Beled.) No 1045 \ıı 
Alaşehir zahire loncası int· (Alııtehir Beled.) No 1045 g, 
Demir köprü nakli (Nafıa Vek.) No 1046 ~il 

Ölcü aletlerile teniyeci takımları (Türkkutu 

Vida çivi . ve kontrplak ,, 

Silindir garaji ioş. (Isparta Vil.) No 1051 

Defter ve makbuz (Gireson Beled.) No 1055 
• Kamyon ve kamyonet (İst. PTT. Müd.) 1055 
Sicim (lst. PTT) No 105~> 

,, ,, 

Normal parke ta~ı (Sivas Beled.) No 1055 
Yapı malzemesi (lııt Komut) No 1053 
Konak iskelesi tamiri (İzmir Dcnizbank Müd.) No 1006 
Ambar inş. (Çorlu Kor No 1056 • 
Teodolit zayiı dört mirasile beraber 400 g. takıimatb citt. 

No I0.)6 

Terbiye malzemesi (İıt. Komut.) No 1056 
Çakıl ,, No 1056 
!'um . ,, ,, No 1056 
lnceau kaymakam konatı int· (Kayıeri Vil.) No 1058 

Memento des 

Mercredi 17 .5.939 
~· 

r'ı ~· 
Projet pour adduction eau potable vilte Zile (Muncip· Zi~~ 
Coıtumeı, capoteı aacı et carteuchiere (Kaymakamat it" 

Mer Noire) 1039 
F raiseuıe de stereotypie (Ch. Fer Etal) No 1041 
Manivelle de vagon ,. ,, ,, No 1041 
Location d'automobile ,, ., ,, No 1041 1 
Extraction et transport de Hl (Dir. Pr. Monop. Aak.) rıı~,
Electrode, acier non rouable (Dir. Gen. Electr. lıt ) No 
Constr. Maison Peuple Kadıköy (P.R.P. lat.) No 1044 ,a 
Savon, olives, beurre, marmelade, yosıhourt, lııit, oeuft 

(Com. Acb. Lyceea Iıt. ) No 1043 ()11 
Hois, chubon, coke ete. (Com. Acb. Lyceea Iıt.) No 1 
Huile de cotoo (Clı Fer Etat) No 1045 
Achhemcot coostr. bati11e Municip. Alatehir (MuDiciP• 

No 1045 
Dreıısement carte (Municip. Bornova) No 1045 of5 
Conatr. loge dreale11 Alaşehir (Muaicip. Alatehir) No 1 
Transport pont metallique (Min. Trav. Pub.) 1046 1 
lostrumeoll d.e meıurc et outilı d'ajuıteur (Dir. GeO• 

No 10~9 " Clouı viı et conlre plııque (Oir. Gen. Türkkuıu) No I 
Conıtr. garasıe cyliadre lVil. )aparta) No 1051 
Regiıtres et qui.ttaoceı (Muaicip. Gireıon) No 1055 
• Camion et camiooaette (Dır. P.T.T. lıt.) No 1055 
Ficelle ,, ,, ,, No 1055 
Pierres paquetı (Municip. Sivaı) No 1055 
Materiel de conıtr. (Command. lıt.) No 1053 
Repar. ecbelle konak (Dir. Deoizbank lzlJlir) No t006 
Conıtr. hangar (Corpı Armee Çorlu) No 1056 
Theodolite Zeiıs avec 4 mirea (Commaad. İ.t.) No ıoSS 
Artlcleı de ıport ,. No 1()56 
Cailloux ,, : No ı058 
Sable ,, ,, No ı058 
Conıtr. konak kaymakam İaceau (Vil. Kayıeri) No ıo58 

Baııldıtı yer : Merkez BaıımHİ, GalaU 


