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4hrn 1 rıı 1 çin Toprak 
lrı l'esbit Ettiği 
•tklk Ediliyor k-------'-lııı MlabsuUeri Ofisi tara· 

"t· • •ııın ı lf asına karar ve· 
Yonla · · f" ,,. r ıçın mor ın 

·~· J •tnı i b -.q(llıi • eş kuruş fiyat 
ıı~111•tı. Bıı teklif alika

llt t t k BPafından müıaid 
llt•ıl llıtıh anmamış ve An· 

'tl telif mıntakalardan 
,,ıı:arıderllmişti. Afyon· 

td'!Arıkaraya giden he
ı en fi 

tİtli yatların azlığı 
•E1 

11 Çok zarar gör~cek
İtı ~ bedellerinin birin
dt 

4 
ay sonra ve müte

dt b taksitte verilme~l 
1,-ı~tt. u zararlarının bir 
c'lıtitııı~tını Ticaret Veka· 
~t, İa ~ler dir. Bazı afyon· 

ı,ıtr lıda ile de müra
tlt• dır. Ankarnda alı· 

•e er .. 
'') 6ore Ticaret Ve
ı .. llt),~ l 
~ -qkik 11 ~rın müracaatını 
'kij iorınüş ve bu ıne 

ttin b· td ır mütehass111-
' Ve~!ek itin hallini em
~ •lelin bu karım af
CQı 

'-b·ı nun edecek bir şe-
1 tile • · •ını kolaylaştıra-

' ···---,, c 
tG anıanıyor 

cari bağlanmaların 
tabii görülmektedir. 

başlıyacağı 

-·-
Kllrlng hesapları bakl

yelerl ve kredili itha

lata alt taahhütler 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından alınao hesap hülasa· 
}arına göre 22.4.939 tarihindeki 
kliring hesapları bakiyeleri. 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyel Mer~ez Ban
kasındaki kliring hesaplan borçlu 

bakiyeleri 

Memleket 
-----
Belcika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
fngiltere 
lspany& 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Muıariıtan 

Norveç 
Romanya 
s. s. c. 1. 
Yugoslavya 
Yunaniıtaıı 

Miktar T. L. 
------

614.900 
3,397,400 

719,600 
:ı Aı::.~,r:oo 

10:;,1ou 
11,300,400 

270,700 
3,088,500 

814,400 
1,924,500 

306,500 
l.28ı,900 

699.80) 
114,900 
655,800 
4 6,400 
138,400 

~ tılttd . 
~ttıı e sıyasi vaziyet Ü· CETVEL : 2 
~~ke~aşan pi~aa.alaruı;ıız Muhtelif memleketlerin . Merkez 
~ 'tı n g'• lmı,tır. lh- B k l d tutulan klirıng he· 
"t "l.e · d b h" an a arın a ttttd tın .e enüz ıas- a~ lanndaki alacaklarımız. 

~ b e faalıyet batlamış p M"kt T L 
trab M 1 k t ı ar · · 

tı; le er itlerin açıla- em e e _ ----
\ ııo., uvvetlenmittir. iç - ---- 9 718 900 
~,Ilı Qıal olarak faaliyet- Almanya A. hesabı ' ' 

Yt t.ltirnıektedirler A- " B. hesabı 58),903 10,304 800 
'Çiıı 111 nıahsul muhtelif italy'l B. hesabı 79• lOO 
~~~11 .. Rajnıanlar yapılmak 1 Yunanistan C. heıabı 75•

2
00 

ç 45,2ö0 
t, llelınektedir. Ma· Estonya 30,700 
'ı.tnıüt haline giren ti- Letonya 

Kararnameler 
Muahedeleri 

memleketlerde yeniden yapmnk 
istedikleri teşebbüslere imkan ver
mek üzere, muamelelerinin tasfi
yesi için işbu kararın mer'iyeti ta
rihinden itibaren altı aylık bir müh· 
let verilir. Bu mühletin hitamı ta
rihinde, tasdikli B. nüshalarını yı
ne ibraz edemiycn firmalarııı, 
mezkur tarihten sonra 2 7021 sayı
lı kararname hükümlerinden istifa
de etmek üzere vaki olııcalc yeni 
müracaatlarının kabulü, bahse mev
LU taahhüdlerioe müteallik B. 
nüshalarının ibrazına talik olunur. 

Madde 2 - Menşe şahadetna
melerinin B. nüshalnrının ziyan 
uğramış olması dolayısile veya a
lakadar tüccarın elinde olmayan 
bir sebep tahtında işbu kararın 
mer'iyeti tarihine kadar bunları 
Türkıye Cümhuriyet Merkez Ban
kasına tasdikli olarak ibra:ı ede-
mediklerinden namları :ın gelmiş 

olan havaleleri tahsil edemeyen 
firmaların muamelı:Ieri ile namları
na gelmiş havalelcrı 2.7021 sayılı 
kararname hükunılerinden istifade 
etmek suretile şahsi bir taahüd
name mukabilind_ tahsil etmiş o
lup da, mezkür nüshaları taahhüd
namede yazılı müdtlet zarfında ay
nı sebebler dolayısile musaddak o· 
rRlr ihrA., .. .inmeyen fırmalnrın 
mu.ıtn, .. 1 .. 1--: 

a) Mevzuubahs B. nüsb &nrı 

kaışı taraf Gümrük İdardcri veya 
klir~ng müess seleı i larnfındnn 
:ı.iyaa utratılmış oldutu veya her 

a) MUNA 

hangi diğer bir sebeple mezkur 
·idare ve müesseselerce verilme
mi' bulunduğu taktirde, bu buıu

su ve keyfiyeti idhali mülin olarak 
bu idare veya müesseselerden alı· 

nacak tasdikli resmi vesikaların, 
b) Sözü edilen B. nüshaları 

a) fıkrasında yazılı sebeplerden 
gayri ebeplerle ibraz edilememiş 
olduğu takd,rde : 

- Muamele ile alakalı malla
rııı sevkinden öne• üıulü dairHio· 
de menıe şahadetnameai alınmıt 
olduğuna dair ilgili Ticaret Oda
sından alınacak vesika, 

- İhracat beyannamesinin mu
saddak sureti, 

- Nakil vesaiki suretleri ile 
- l\'lölın bilf ıil karşı memle-

kete girmiş oldu~una dair kartı 

taraf gümrüklerinden alınmıt tas
dikli bır vesikanın 

işbu karann mer'ıyeli tarihin
den ıtıbareıı altı ay zarfında ibraı.ı 
mukabilinde Türkiye ~ümhurıyet 

~1erKez Bankasınca tasfiye olunur. 
ıadde 3 - Menşe şeb adetna· 

melerinin B. nüshaları İbraz edıl

ınem.!k dolayısile intaç cd_i}a"'ijl>u 
hususi t~ka~. mllfa'dd~sinin a) ve b) 
kar.ıt••- h-k- l · d · · d Tü .ıırııcruları u um erı aıresın e r• 
kiye Cümhuriyet Merkc:ı: Bankası 

ile 1 •kns 1 ctkik Heyetlerince tas
fiye olunur. 

A ALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

Zeytinburnu Orman Koruma talimgahı 3. Tabur mın
takasıoda yapılacak su tesisatı 2490 numaralı kanunun 46 
ncı maddesinin B fıkrasına göre pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 5 mayıs 939 cuma günü saat 14 te Galata
da Mumhane caddesi Alemdar hanındaki Satınalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1213 lira 90 kuruş olup muvakkat temi· 
natı 91 lira 05 kuruştur. 

Keşif ve şartnamesi parasız olarak her gün Komis
yonda görülebilir. 

İsteklilerin teminatlarını Orman Mes'ul Muhasipliğine . . 
yatırmak üzere ihale gününden bir gün evvel Komisyona 
müracaat ederek vesika almaları. 

Balıkesir Vilayeti Nafıa MüdürJüğlıııaen : 

~~ tahadetnameleri B. nüs balarının tabi ı - Balıkesir Hühumet konağı Adliye kı:;mının inşaatı ka· 

~kları hu··ku··mler hakkında kararna- pah zarf ile eksiltrneye konulmuştur. 
2- Yaptırılacak iş 65.119 lira 76 kuruşluk heyeti umu· 

me No : 10785 mi ye keşfinin 56.936 lira so kuruşluk kısmıdır. 
l'a, 3 - Bu işe aid evrak : 
"), latih ve ı 702l 1&yılı ket giimrüklerinc• daıng;lı ~· niis- A Projeler. 
\tL tktir : ' 1 halar>Dın bir sene zarfın a 1 ra:z e. B - Fiat bordrosu, meı:ıaha cetYelı, ke~it hiilasa cetveli. 
., 111ldet ı . d · taahhütname ve-
~bı oaıneleri B. nüı· dilecetıoe aır . lan hava- C - Fenni ve hususi şartname. 

' d, olacakları hüküm· rerek namlarına gelmış 0 
•• D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

ll\t'iy,thttırlanao ilitik ka- I leleri tahsil ctmit firmalardan so- N 
"il•· e k 

1 
lk. .. d.l B müshalarını: Olup isleyenler bu evrakı her ün Balıkesir Villlyet n· 

il.. qti..ı onu ması ; tı- z.u • •.en . ,. f tari- K . 
''•lı "'il 17.3.93g tarih ve a) ı,bu kararın mer ıye 1 

1 
fıa Müdürlüğünde tt'Şel.kül edecek Naha Eksiltme omısyo· 

~ t.ı teı.Jr.eresile yapılan bin• kadar taabüdoamede ~~zı 1 
nu huzurunda yapılacaktır. 

~~.~~~Ye Vekili itinin 11 müddetin inkı:ıasından 
1 
s~o~a 1T~r: 4 - Eksiltme 15.5.939 cuma günü saat 15 de Balıkesir 

~~.. Ve 54244 5528 sa· etmit olanlann muame e enB, k Hükumet Konağında Nafıa Müdürlüğiınde teşekkül edecek Na· 
l Lı "ltaı i C h . t Merkez an ası-

~ 
·'le .eıı üzerine cra kiye üm urıye fıa Eksiltme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

ı~'-l~.etince 17.4.939 tari- oca tasfiye olunur. l . bu . S - İsteklilerin bu jı;ıe aid 4883 Jira 98 kuruı;ı}uk muvak· 
1 crtıt, b) Mezkur B. nüsha arını, .. '' v :t 

~""' · - 29 6 ,. f tarihinden once, kat teminatı Malsaııdığma yatırdıklarına dair makbuz ve ~ayanı 
~"fi"~ k • .1937 tarih ve kararın mer ıye ı 
\tL~, :~name hükümle- taahhüdnamelerinde yazılı bir ıe- kabul banka mektubu ile ihaleden en son sekiz gün evvel as-
.~ Q •Urkiye Cümburi- nelik miiddet milnkazi ~lduğu ;;~: ~ari 70.000 liralık yapı işini bir defada başardıklarına dair 

tl~ti:~kaıına, menşe ıa · de muhtelif sebeplerle ıbraz. ehi reteranslarile Balıkesir Vilayetine müracaat ederek alacakları 
ın •likadar meml•· oıemit olan firmaların ecn [ 

ehliyet vesikasını ve Ticaret Odası vesikalarını 2490 No. lu ka· 
kanunun tarifleri dairesinde hazırlıyarak Eksiltme Komisyo· 
nuna müracaatları lüzumu illin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: · 

~·l.ırb akademisinin hamamı tamir ettirileceğinden pa
zarlıgı 8.5.39 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Mu· 
hammen bedeli 559 lira 2 kuruştur. Teminatı 84 liradır. 
Şartnamesi komutanlık inşaat şubesinden bedeli mukabilin· 
de almabiJir. İsteklilerinin ilk teminat makbuzu veya mek
tublariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı ve:ikalarile ihale gününden en az 8 gün evvel VilA· 
yet Nafıa müdürlüklerinden alacakları vesikalarile beraber 
belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık Satınalma Komiı· 
yonuna gelmeleri. 

Nafıa Veklleti Sam~uıı Su hleri Sekizinci Şube 
Mühendisliğinden : 

1 - Hamzalı bat khkları islahı kanalları ile Aptal lffD/J'·' 
islalı kanalı ü1,erinde yaptırılacak nlu adet. P':İfa l7 kuruş o· 
lu köprüsünün inşısıdır. ~~.s\\ı6ar~~ bir ay müddetle pazar· 
lan bu iş ?5,..f~lıl~eye konulmuştur. 
ı.ı, 2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve pazarlık usulile 
yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 25 Mayıs 939 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 de Samsunda Su işleri sekizinci şube mühendisli
ği binasında eksiltme '<omisyonu odasmda icra edil~eektir. 

4 - İstekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele proJ"sı, 
Bayındırlık İi>leri genel şartnameıi, umum ıu itleri fenni şar
tnamesi, hususi fenni şartname ve projeleri 180 kuruı muka· 
bilinde Samsunda Su i~leri Sekizinci şube mühendisliRinden 
alabilirler. 

5 - Pazarlığa girebilmek için istsklilerin 2665 lira 86 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve mürnasil işleri yaptığı· 
nı gösterir vesika ibraz etmesi ve eksiltmenin yapılaca~ı gün
den en az sekiz gün evvel ~ııerinde bulunan bütün vesikalar· 
la birlikte bir i~tida ile idareye müra •aat ederek bu iıe malı. 
sus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz ~tmeleri 
§arttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlır pa· 
zarlığa iştirak edemezler. 

Devlet Hava Yolları Umum MüdilrHlğünden : 

Devlet Havayolları Ankara, Adana, İstanbul tayyare 
meydanlarının planlarının tanzimiyle Adana ve İ.ttanbul 
meydanlarının asfalt pist inşaatı kapah zarf usuliyle eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

Bedeli keşif 346,804 lira 72 kuruştur. 
İhale 18 5.39 perşembe gftnü saat 11 de Umum Mü

dttrlük binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 17603 liradır. Teminatı nakden ver 

mek istiyenlerin, Ziraat bankasındaki 3667 numaralı idare 
hesabına yatırmaları lAzımdır. 

Keşif ve buna müteferri evrak 17 lira 32 kuruı muka• 
bilinde Umum Müdürlükten alınabilir. 

Eksiltmeye gireceklerin, muhabere ve münakale vekA
letine ihale tarihinden en geç 8 gün evvel iıtida ile mtıra· 
caat ederek ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Bu istidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair iti 
yaptıranlardan aldıkları vesikaları raptedeceklerdir. Zama· 
nında müracaat etmiyenler ve ehliyet vesikası alamıyanlar 
eksiltmeye giremezler. 

Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale zamanından 
bir saat evvel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde 
vermeleri 14zımdır. 

Postada olacak gecikmeler aazarı itibare alınmaz. 

C. H. P. İstanbul İlyönkıırul Başkanlığından : 

4.5.9~9 perşembe glinil saat 15 te lıtanbulda C. H. P. İl· 
yönkurulu binasında kapalı zarf usulile ekıiltmesinin yapı]a. 
cağı ilan edilmi~ olan 129,262 lira ke§if bedeli Kadıköy Hal· 
k evi binaaının bir kısım inoaatı §&rtnamelerinde tadili icab ' 
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Bu g·· n ilan olunan müna asa ve 
------------------------------
müzaye eler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A} Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Harb Akademisinin hamamı tamiri Paz. 559 02 84 - İst. Komut. SAK. Fındıklı 8-5-39 14 -

1213 90 91 05 Orman Kor. Gen. Kom. İst. SAK. 5-5-39 J4 -
Su tesisah " Balıkesir Nafıa Müd. 15-5-39 15 -
Balıkeser hükumet konağı adliye kısmının Kapalı z. 65119 76 5883 98 

inş. 
26193 26 1964 50 Kastamonu Nafıa Müd. 20-5-39 11 -

Adliye binası inş. (l kısım) 
K pnlı z. 3463fl4 72 17603 - Devlet Havayollan U. Müd. Ank. 18-5-39 11 -

Asfalt pist "nş. (şart. 17,32 L.) 
Betonarme köy yolu köprüsünün inş. (şart. Paz. 35544 77 2665 Sô Nafıa Vek. Samsun Su İşleri 4t.5-5-39 16 -

180 kr.) (tt:md.) Mühendisliti 

Kadıköy Halkevi binası inı. (şart. 650 kr.) Kapalı z, 129262 - 7714 - C. H. P. lıt. İlyönkurul Batkao. 17-5-39 14 -

(temd.) 
Aç. ekı. 938 74 70 41 Edirne İnhiaarlar Başmtid. 11-5-39 15 -

Yangın söndürme ıu tesisah 
1044 Kütahya Vişne Fidanlı~ 9-5-39 14 -

Su havuzu yap. 
Ank. Lvz. SAK. 5 5-39 9-

Anbar tamiri Paz. 
14-ı-39 itib. 20 gün 

Gazino ve otel inş. Aç. eks. 3108 44 233 12 Kangal Belediyeıi 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastane Lev. 

Spesyal yerli malı ilaç: 6 çeşit (temd.) Paz. 1600 - 240 - Tophane Lvz. SAK. 4-5-39 15 -

Tazyikli seyyar etüv makinesi Aç. eks. 1200 - 90 - İst. Belediyeıi 15-5-39 14 30 

Hintyağı: 2 t. (terud.) TQrkkuşu Gen. Direk. Ank. 12-5-39 15 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer \teslsatve malzemesi) 

Yükıek Deniz Ticaret mek. yap. neon Paz. 
teıiıatı 

Aık. tevkifhaneıinin elektrik tesisisah 
tamiri 

Redresör: 1 ad. 
Vantilatör: 4 ad. 
Sahra pili: 10000 ad. 

" 

" 
" Kapalı z. 

1010 -

150 -
beb. 42 -

7600 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama,ır v.s. 

Battaniye: 2300 ad • Kapalı z. 19550 -

.. - Tahta ve saire 
Çam elektrik direği: IÖU aa. 
Meşe direği: 2000 ad. Ac ... eks. beh. 5 -

??1)() -

Nakliyat Boşaltma- - Yükletme_ 

Eşya-erzak ve malzeme nakliyesi: 3020 t. Kapalı z. 50j7 -
Su taşıma ve ihtiyaçları temini Paz. 
Kömür tahmil ve tahliyesi 35000 t. Kapalı z. 

Müteferrik 

Döküm malzemesi Kapalı z, 6157 24 
Talim ve terbiye malzemesi : 4 kalem Paz. 
Lama demiri, çubuk demir, perçin çivisi 638 -

ve 12 torba çimento 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Sabun: 9000 ve 8400 k. 

B) Müzayedeler 

Boş teneke: 360 ad. 
Bina ankazları 

Aç. ekı. 

Aç. art. 60 -

den bazı hususattan dolayı tehir edilmiş -ve bu şartname ve 
teferrüatı kaoıilen hükümsüz kalmıştır. 

Eksiltme yenidt'n tanzin,ı edilmiş ol ım 'Şartname ve tefer
rüatına göre 17 mayıs 939 çarşamba günü tı} ni komisyonda 
saat 15 te yapılacaktır. 

Tadi)en tanzim olunan mukavelename, eksiltme şartname
si, keşif hülasa~ı, hususi liaı tname, projf" ve buna müteferi ev
rak 650 kuruş mukabilinde İlyönk ıul başkanlığı bürosundan 
verilecektir. Evvelki eksıltme ilAnı üzerine bu bedeli vermiş 
olanJara almış oldukları evrakın iadesi mukabilinde yukarıda 
yazılı muaddel evrak parasız veriJP.cektir. 

Muvakkat teminat 7,714 liradır. 

lsıeklilerin teklif mektublat"ını ve İbtanlıul Vila• etinden 
eksi1tme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına 

aid Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarlnı 17 mayıs 

939 çaı·şamba günü saat 14 e kadar C. H. P. lstanbul llyönku· 
rul Başkanlığına vermelerı. 

Kastıımoııu Nafıa Müdürlüğünden : 

Kastamonu villlyet merkezinde projeleri mucibince inşa e· 
dilmekte ohm Adliye binasmın Mayıs 939 tarihine kadar hite
cek olan betonarme temel inşaatını müıeııkip kargir dıvar ve 
çatı aksamına ait tanzim edilen 26193 lira 26 kuruşluk evra 
kı keşfiyrsine göre yapılacak bı ı in~aat kapalı zarf usuliyle ve 
bir ay müddetle eksiltmeye konulmu~ ve müddc:ti içinde talip 
çıkmadığından 2490 ıayılı kanunun 40 met maddesi mucibince 
ve konıisyonu karariyle tekrar bir ay müddetle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

vl 
de 

ihalesi 20 Mayıe 939 cumarteıi güntl aaıt 11 de Kasta· 

76 - lıt. Nafıa Mild 

35 - Ank. Lvz. SAK. 

11 25 M. M. V. SAK. 

9 60 " " 
370 - " " 

1466 25 Tophane Lvz. SAK. 

38 - Çorum Belediyesi 
165 - D. O. Y. 4 cil işlet. Kayıeri 

380 - Ank. Lvz. SAK. 
Ank. inhisarlar Başmüd. 

761 25 D. D. Y. 8 inci işletme Sirkeci 

461 80 D. O. Y. 9 cu İşletme Sirkeci 
fst. Komut. SAK. 
Bursa Ask. SAK. 

235 - Bur.sa Tümen SAK. 
ve 227 -

Ank. Lvz SAK. 
4 50 Ank. Belediyesi 

====== 7m 

4-5-39 14 -

3-5-39 10 -

8-5-39 il -
8-5-39 il -

15-5-39 1 ı -

16-5-39 15 -

5-5-39 I~ -
25-5-39 15 -

15-5-39 15 -
15-5-39 15 -
15-5-39 16 -

16-5-39 15 -
4-5-39 14 30 
2-5-39 10 -

15-5-39 10 -

12-5-39 11 -
15-5-39 14 -

monunda Nafıa dairesinde Loplanacak eksiltme komisyonu ta
rafından yapılacaktır. 

Bu kısma ait inşaat 940 senesi 15 Mayısta ikmal edilmi§ 
LuJuuacakllr. 

Eksıltmeye girebilmek için % 7,5 dan 1364 lira 50 ku
ru~luk verılecek teminatın 2490 sayılı ~anunun 16-17 inci 
maddelerine göre eksiltme komisyonu namına Kastamonu Na
fıa Müdürlüğü adresine her hangı bir Zıraat bankası veznesi
ne yatırılurnk makbuzunun komisyona gönderılıııesi ve nafıa 

vekAletiııce evvdce ke1.1dilerine verilmio müteahhitlik vesikaısı 
ile ihale gününden bir hafta evveline kadar bulundukları vi
layete resmen müracaat ederek bu İn§aatı yapabileceklerine 
dair alacakları ehliyet vesikasının ve 93Y yılı T. C. Odasmca 
teEcil edilnıi@ ve ikaların ihale gün ve ~aatindeo liakal bir saat 
önce ı<.asıaınonu nafia dairesir.ade toplanacak komisyona gelmiş 
bulunması şarttır. 

Postr,. ile göııderilecek ıeklit mektuplariyJe istenilen veıti· 
ka ~e makbuzlar iadeli taahhütlü gönderilmesi ve ihale saati
ne hadar komisyona gelmi~ bulunması l!ıımdır. 

Postaların gecıkmesinden dolayı zamanında gelnıiyen tek
lif mektupları ve evrakı müsbit-eler nazarı itibare ahnımyarak 
sahibine ret olunur. Bu inşaata dair fazla tafsilat isteyenler 
bir mektupla Kastamonu Nafıa müdürliiğüeden sorabilecekleri 
ilin olunur. 

Edirne İnhisarlar BaşmüdürlüAünden : 

Başmüdüriyet binasında fartname ve projeai mucibince 
yaptırılacak yangın söndürme ıu tesisatı açık eksiltmeye 
konnlmuıtur. 

Keıif bedeli 938. 7 4 lira olup muvakkat teminatı 
}iradır. ti 

Eksiltme l l .5.939 perşembe günü saat 15 de B•f
111 

riyet binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır· iO~ 
Şartname keşif ve projeler idaremiz mubaseb•' 

her gün alınabilir. 
isteklilerin % 7,5 güvenme paralarile birlikte 

gt1n ve saatte komisyona gelmeleri ilAn olunur. 

Ankara Levazı ·• Amirliği Satındlma Komisyonuodaıı·:~ \ı~ 
Sarı kış lada tümen teçhizat anhan tamir ettirilec;ı: ff Or 

taliplerin pazarlık için 5 mayıs 1939 cuma günü ıaat ~·ı ~ . ~ 
~ntnameyi görmek üzere her gün Sarı kışlada müte~ek 1 ~. 
mi:ayoııa ınüıaca&tları. 

İ l L A~ · ı· w • S l K . nuod,-: stanbu evazım mır ıgı atına ma omısyo 

Altı çeşit Spesyal yerli malı ilaç müteahbid o;~ 
hesabına alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4.5 39 per • 
günü saat 15 de Tophanede amirlik satınalma koıni•Y0JIS· 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1600 lira! t;til 
240 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. ıste g 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyon• 
leri 

Ttırkkuıu Genel Direktörlüğünden : 
l ' 

28.4.39 cuma günü açık eksiltme yoluyla ib•jb' 
yapılacağı önce ilin edilen 2000 kilo hintyağının t ı~ 
istekli bulunmadığından 12.5.39 cuma günü sa• 
bırakılmıştır. p• 

Şartnamesi Türkkuıu satın alma AmirliğindeO 
olarak verilmektedir. ııt6 

İsteklilerin yazılı gün ve saatte Tk. genel dir• 

ğüne bat vurmaları. 

lstanbul Belediye1inden : ~ 
Tephirhanelere lüzumu olup 1200 lira bedel t i 

lunan bir tane tazyikli seyyar etüv makinesi açık ·~~ 
konulmuştur. Şartname~i Levazım müdürlüğünde g f 
lir. lsteklıler :0::4lJV sayılı b. ....... nda. yıurıl1 vesika -ve~ 
ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 15 5.939

111 teıi günü saat l4,30 daimi Encümende bulunmahd1r 

M. M. Vek4leti Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Adet Beh. Fiyatı hk teoıi~ 
Redresör l 150 Lira 1 l Lir• ~ 
Vantilatör 4 42 ,, 9 ,, ~I 
Yukarıda miktar ve cinsi yazılı redresör va f

80 

pazarlık suretiyle alınacaktır. 1,t Pazarlığı 8.5.39 pazartesi günü saat 1 1 de yekı 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir. . il 
isteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzları! 

misyona gelmeleri . 
* * • Hepsine 7600 lira tahmin edilen 10000 ta0' 

pili kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. t(iif• 
Eksiltmesi 15.5.939 pazartesi günü saat 11 d gl 
İlk teminatı 570 lira olup şartnamesi komisyond9J 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 24 . ; 

kanunun 2 3 maddelerinde yazılı belgeler ve bu gibi 1 
iştigal ettiklerine dair ticaret odaljından alacakları li' 
larla birlikte zarflarını belıemhal ihale saatinden ~ 
evveline kadar M. M. Vekaleti satınalma komisyooll 
mel eri. 

İstanbul Nafıa Mildürliiğllnde11 : 

4.5.939 perşembe giinü saAt l 4 te İstabulda N~~ l 
dUrlüğü Eksiltme Ko. odasında 1O1 O lira keıif bed~ 1ıı 
ıek Deniz Ticaret mektebinde yapılacak Neon te•1

' 

zarlıkla eksiltmiye koDulmuftur. ~ 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri genel, b 

fenni ıartnameleri, proje, keıif hulAsasile bun• 111 

diğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat 76 liradır. 
isteklilerin en az bin liralık bu İfe benzer İf 1;-' 

dair İdarelerinden almıı olduğu vesikalarla 939 111 

Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

. 1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiı)'oooO 

Askeri tevkıfbanesinin elektrik tesisatının bo.J' 
hallerinin tamiri .pazarlıkla yapılacaktır. gjf 

Taliplerin 35 lira teminatlariyle birlikte 3,6· 



MGnakaıa .Uaıe_te_s_i~--------------------------------------------------------~•:....:lla:::ız~ı~ı....:.;11=1=1~ 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : ltibü saat 10 da Ankara Lv. Amirliği satın alma ko
'na ielmeleri. 

• • • 
Bak: İıt. Elektrik işleri U. Müdürlfi§'ü 

at-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

~l Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Kur ihtiyacı içiu 2 ndı• t ,ırazul 15 A layıs 939 pazark i 
günü s~at 16 da kapalı zcırfla alınaccıktır. Tahmin bedeli 8966 
lira ilk teminatı 673 lmtdı~. Şartoaııı ve rvsah ÇorJud Ko. 
Sa. AL ko. da görülebılir. lsteklilerin kanunun 2 ve 3 cii mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar teklif mektublarını Çorluda Kor satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

Ordu hastaneleri için 2300 adet battaniye satınalına 
~ l<apalı zarfla eksiltmesi 16.S.39 salı günü saat 15 te 
le·~· al. ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 19550 li-

\ lllınatı 1466 lira 25 kuru7tur. Şart_aame ve nümunesi 
,l&rülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile teminat 

llıektuplarını ihale saatinden bir saat eyvel ko. na 
ri. 

at-Boıaltma-Yükletme 

Ankara İnhisarlar Baımüdürlüğünden ! 

~iıda adları yazılı olan Tuzla idarelerinin 939 mali 
'lt~ıma ihtiyaçlarının temini şrrtnamesine göre ayrı 
\ la~ Pazarlığa konulmuş ve muvakkat teminat para
~ bızalarında gösterilmiştir. 

ıl, pazarlığın 15.5.939 tarihinde pazartesi günü saat 
-.ıaalli Tuzla memurluklarında yapılacaiı ilin o-

Geçen seneki Muvakkat 
Tuzlanın aylık ihale Bu seneki 

adı bedeli aylık teminat 
muh. bedeii bedel 

Lira kr. Lira krı. L. krı 

Akça koyunlu 12 50 12 50 11 25 
Ali baba 4 95 8 4 45 

.. Çoiu 6 50 6 50 5 85 

Çankırı ıo 10 9 

keçeç 20 20 18 
Sarıkaya 4 90 4 90 4 41 
Sekili 26 26 23 40 
Yerli 8 22 6 90 . 

~ Devlet Demiryolları 8 oci İıletme Komisyonundan : 

~pınar ve Alsancak depolarına bir senede gelecek 
35,000 ton kömlirün tahmil ve tabliyeıi kapalı zarf 

~lcailtmeye konulmuıtur. İhalesi 15.5.939 pazartesi 
t 16 da Alaaacakta işletme binaaında yapılacaktır, 

"-en bedel beher tonun tahliyesi 11,5 ve tahmili 17 ,5 
~ t.f~vakkat teminatı 761,25 liradır. Şartnameler İf
~'llıınde görülebilir. 

lilerin muvakkat teminat makbuzları ve bu işi ya· 
t~trine dair belediye veya Nafıa veyahut alAkadar 
~il verilmiş vesika ile iyi buy kağıdı kanuni tarifat 

Yanname ve teklif mektublarını tayin olunan gün· 
"l5 e kadar komisyona vermeleri veya iadeli teah
--~bı_pla göndermeleri ve postada vaki olacak tehir· 

rı ıtibara alınmıyacağı ilin olunur. 

~b\ll Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
C4Jl talim ve terbiye malzemesj satın alıuacaktır. 

1
.4.5.39 perıembe günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

ti . 
llın helıi gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
komisyonuna gelmeleri. 

ve Limanları hletmc U. İ<laref.İnden : 

~li e ihtiyacı için bır sene zarhoda döktürülmesi İcab 

1 ben 40 ton ve 14 gruptan ibaret ıskara Sabo makine 
~~ enısalı döküm rnalzemeıi 6157,'24 lira muham
~tlt~e ve kapalı zarf uıulilo münakasaya kouuıuştur. 

~8ıt 16 Mayıs 9~9 ıalı günü s&at 15 dd Sirkecide 
\liplbı~a11nda Eksiltm~ komisyonunca yapılacaktır. 
'~ etın 46 l,80 liralık teminat ve nizami vesikalarile 

d tublannı ihtiva edec~k olan kapalı zarflarını ayni gün 
,~ tadar komisyona vermeleri lallmdır. Şartnamdt-r 

l'Qk_ komisyondan verilmektedir. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonu Reiıliğinden : 
Bursa garnizonu için 9000, Bandırma ve Mudanya gar

nizonları için 8400 kilo sabun Bursa tümen satınalma ko
misyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Bursa garnizonunun ilk teminatı 2J5 lira ve ekıiltmeai 
15.5.39 pazartesi saat 10 da ve Bandırma ve Mudanya gar
nizonlarının ilk teminatı 227 lira ve eksiltmesi aynı glln 
saat 15 de yapılacaktır. 

Evraf ve şartnameleri ger gün komisyonda görülebilir. 

b) MUZAYEDELER 

lstıınbuı 4 üncü İcra Memurluğundan : 
38/46~0 Sllyılı dosyttda makt.mı ulup paraya çevrılıneıiııe 

karar verileu 474 lıra kıymetinde 129 parçadan ibaret elekt· 
rik salon avızelerı, gramofon ve plakları açık ve birinci art
tırma suretile 2.5 939 salı günü saat 10 da Çar~ıkapı tram
vay durak yeri 93 - 95 No. lı mağazada satılacaktır. Teklif 
edilen bedeller muhammen kıymetin yıh:dc 75 iui bulmadığı 

takdirde satış ikinci arttırmaya talik olunarak 6.5.93U cumar· 
teıi günü aynı saatte ve aynı mahalde t~knu· ve ikinci açık 

arttırrua suretile satılacağından almak istiyenlerin mahallindeki 
memura müracaatlcır.ı lüzumu ila.n olunur. 

Kemalpaşa Orman BölgP, Şefliğinden : 
Kemalpaşa kazasının Armutlu köyü civarında Mnlgaç dev· 

let çam ormanından 109 metre mikllbı gayri mamul kain çaru 
ağacı on be~ gün müddetle serbest artırmaya çıkarılmıştır. 

Beher metre mikabının mubauıuıen beddı 505 kuruştur. 

Muvakkat teminat 41 lira 29 kuruştur. 
İhale 8.5.939 tarihiue müsadıf pazarte i günü. saat 14 te 

K~rnalpaşa orman bölge ~etlığinde yapılacaktır . 
Şartname projel\!r İzmir orman baş mühendisliğind~n vo 

Kemalpa~a bölge şetıiğinden parasız alımr. !<"'azla malumat al· 
mak buyenlerin h:mır orman ba§ mühendisliğiue ve Kemalpaşa 
orman bölge şefliğine müracaatları llan olunur. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Salı 2.5.939 

Arap ve beyaz 1abau (Topbane Lvı:.) No 1041 
Benzin ,, ,, No ıoı 1 
Lavamarin ,, ,, No 1041 
Valvalin ve ıaz ,, ,, No 1041 
Sünger, balat, zımpara. kigı~ı v. · •· (Tophane Lva.) No 1041 
!ütün depoıu tamiri (lzmir Inbiaarlar Ba,müd.) No 1041 
itfaiye sanhalıoda yap. inş. (İzmir Beled.) No 1041 
Köprü tamiri (Sivu Na.fıa Müd.) IOtl 
Sıva ve kaldırım İDf· (lıt. Beled ) No 104 l 
Tıbbi ecza ,, ,, No 1041 
Ate4 tutlaıı ve harç (Ask. fabrikalar) No 995 
Freze teı:tahı . ,, " No 997 
Sıa-ara makineıi (lobisarlar U. Müd.) No 997 
Y aldııh metal kiğıdı ,, ,, ,, No l 022 
Yaoııo aleti eczası hortum v. s. (İobiaarlar U. MGd.) No 1029 
Sinek kitaJı ,, _ ,, No 1034 
Kara ve deniıalU kablosu (iıt. Telefon MQd.) No 998 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

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

çeıitlerini ve malzemesini, en ucuz fiatlarla ve en 
mtınasip şeraitle müessesemizden temin edebilirsiniz. 

Cinsi Miktarı Muh.Bed. %7,5 T. Eks. ıekli 
Li. Kr. Li. Kr. gön ve aaati 

-- -- ---
Asit sut· 950 Kilo 1140 .- 85. 60 aç. ekı. 3.V.939 14.30 
rik 

Aait tar· 650 ,, 643 .~ 48.23 
" " 

14.45 
tarik 
Tanen al· 400 ,, 1380 .- 103. 50 ,, 

" 
13 

kol 
· A!lit sül- 1000 ,, 420.- 31. M pazarlık 

" 
15.SO 

fürü 
Terden 100 

" 150 .- 11.25 
" " 

15.45 
filzüvar 

Fosfata· 150 ,, 225.- 16.87 " " 
16 

monyak 
jelAtin 450 kg. 615 .- 50. 62 aç. eks. " 

lG.30 
Rondel kü· 550 ,, 193 .- 14.48 ,, 4.V.939 14 
knrt 
Şarap ma· 463 litre 944 .- 70.80 " " 

14.30 
yaaı 

"5 kalem,, 
1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı rem• an 9 kalem 

ıarap mayası ve ecır:ası mubayaa olunacaktır. 
il - Alım ıekilleri muhammen bedelleri, muvakkat 

teminatları, eksiltme gün ve saatleri hizalarında g6steril· 
mittir. 

ili - Eksiltme Kabataıta Levazım Şabeai Mndttriye
tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün aöı:ll geçen Şubeden pa• 
rasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gOn ve ... 
atler.ie % 7,5 güvenme paralariyle birlikte meıkar Komla· 
yona gelmeleri. (2387) 4--4 

Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 2634,21 iki bin altı yüz otuı d5rt lira yirmi 
bir kurut olan 50000 adet adi, 1000 adet paılanmaz celik için H 

1000 adet de Font d<ikümlere ait elektrot 17.5.939 9artanba sini 
saat \5 de açık eksiltmeye konmuıtur. 

Ekıiltme Metro handa 5 inci katta toplanan Komİlyonca yapı• 

lacaktır. 
Bu ite ait tartnameler Metro banda 1 inci katta Levazım MCl• 

dilrlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 
İsteklile rin 197.57 yüz dokaan yedi lira elli yedi kurutlak mu• 

vakkat teminat ve kanuni veaaikle mezkur gün ve saatte Komiıyo· 
na müracaatları illa olunur. (~) 

istanbul Nafıa 
Müdürlüğünden: 

8.5.939 PaurtHi gilnö uat 14 de lıtanbalda Nafıa MCldtlrll· 
fıli Bkıiltme Komiıyonu odaaında (9999,45) lira ketlf bedelll Aya· 
ıofya milzeıi tamiratı açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, ekıiltme, Bayındırlık itleri genel, huıuıt ve feaal 
ıartnameleri, proje, ketif hülbaıile buna milteferri dlter evrak dal· 
reıinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu ite benzer it yapbtına dair 

idarelerinden almış ·olduğu veıikalara iıtinaden lıtanbul Villyetln· 
den eksiltme tarihiaden (8) gün evvel alınmıt ehlıyet ve 939 yılına 
ait Ticaret Oduı vesikalarile gelmeleri. (2749) 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_! 

~ Mektep ve Hastanelerin ; 
E i 
~ ~J sıvarı izaDc ~ ihtiyacı olan Bat- § 
- ~, KASAM ffÜSRfi~~~ i ~ ~ taniye, Yatak, : 
~ · .. tl~"rsaPaı~(~~~ Yorgan, Çarıaf ~ 
=- ~~ ~~ .:· ve Havluları i_ - <~,~··· " -~ ~~~~ (l lstanbul, Sultan Hamam § 
S ?("~'\!~ (Tel. ~) § 
= i : ve Beyoğlu, istiklal caddesi No. 376 (Tel. 40007) ! 

E 8 U R S A P AZ A R 1 H A S A N H U S N U İ 
§ de arayın ız • • • 1 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ Aakeri Satınalma Komisyonu Reiılığfoden : 
.ı.-ı..Yıııın Tavla tamiri için 6°38 liralık LAma demiri, 

lbır ve perçin çivi ile 12 torba çimento 2.5.939 
'"-t 10 da Tümen Sabnalma komisyonunda pazar· 

'1ıaıacaktır. 

Telefon iLK ASRI 1 
TÜRKİYE BOYA İMALATHANESİ T e g rla f 1 

4 2 6 2 6 BENJAMEN Dô_SIYAVE:S ' Zitaley-lstanbulJ 

Galata, Mumhane caddeai No. 13B-142 

Urnln;:: - < >ı>n:ttıir 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
ldror Yolları. Bel aoğuklu~u 

Hastalıkları MUtohassıaı 

Sh-lıeei tnmny durmj'l No. 8 
Taa fotoğnfhaneıiae bit\fik 

Saat 10 dan 20 ye kadar 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaz 

MU NA KASA 
imtiyaz sahibi n yazı işleri Direktörü : l.mail Girit 

Buıldıfı yer : Merkea Baıımni, Galata 

GAZETESi 
Rakipsizdir 
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Tableau Synoptique dcs Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

. 
Modc Prix 

d'adjudicat. eatimatif Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

provi&0ire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chargea 
Jours Heures 

Conetructlono - R6paratJons - Trav. Publlcs-Mattirlel d e Constrıı ction-Cartog!"aphl 

Conatr Palais de justice a Balikesir 
Rep. bain Academie de Guerre 
ln&tallation d' eau 
Coaatr. batisse justice ( 1 pıı rtie) 

Con tr. piste en asphalte (Cab. eh L. 17,32) 
Coostr. en beton arme du pont de Köy-

yolu (Cab. eh . P. 180) (aj.) 
Conslr. Maisons Peuple Kadiköy (Cah. 

650 P.) (aj.) 
loatal. d'cau pour extinction d' incendie 
Conıııtr. reıervoir d'eau 
Rep. hangar 
Conıtr. eaaino et h6tel 

Pli cach. 65119 76 
559 02 

1213 90 
26193 26 

Pli cacb. 346304 72 
Gre a are 35543 77 

Gre a gre 

n 

Pli cach. 129262 -

Publiquc 938 74 
1054 -

Gr6 iı gre 
Publique 3108 44 

4883 98 
81 -
91 05 

1964 50 
17603 -
2665 85 

7714 -

70 41 

232 12 

Dir. Trav. Pub. Balikesir 
Com. Ach. Comm. Milı t. Ist. Fıodıklı 

Com.Ach.Comm.Gen.Prot Forets İst. 
Dir. Tra v. Publ. Kostamorıu 
Dir. Gen. Voies Aeriennes Ank 
Mini&t. Trav. Publ. logen. Aff. 

Hydr.:ıu l iques Samsun 
Pıesid. P.R.P. İst. 

Dir. Priocip. Monop. Edirn~ 
Pepiniere gtioltes Kütahya 
Com. Ach. lnt. Ankara 
l\1:unicip. Kaoıal 20 joura i partir du 

15-5-39 15 -
8-5·39 14 -
5-5-39 14 -

20-5.3g 11 -
18-5-39 11 -
25-5-39 15 -

17-5-39 14 -

11-5-39 15 -
9-5-39 14 -
5.5.39 9 -

14-4-39 

Prodult-e Chlmlque et Pharmac utlqua -ln•trum nts Sanltalre -Four nltura pour HopltauJI!. - -- - --....-

Medicaments de ıpecfalite indigene: 6 Gre i gre 1600 -
lota (aj .) 

Machachine etuve ambulante Publique 1200 -
Haile de ricin : 2 t. (aj.) 

240 - Com. Ach. lot. T opbane 

90 - Com. Perm. Municip. İst. 
Dir. G~n. Tfirkkuşu Ank. 

4-~-39 15 -

15-5-39 14 31) 

l2-5-a9 1s -
Electrlclt6-Gaz-Chauffag• Cantral (fnstallallon et Mat\lrlel) 

lnstal. Neon a l'ecole aup. Marit. de Gr~ il gıe 1010 -
Commerce 

Repar. instol. ilectr. prison milit. 
Redreueur : l p. 
Ventilateur: 4 p. 
PJI• de campagne : 10000 p. 

" 
" 150 -
,, la p. 42 -

Pli cach. 7600 -

Hablllement - Cheussuras - Tleaue - Culr• 

Couvertures en lalne 2300 p. Pli cach. 19550 -

Bol• de Constructlon, Planches, 

Poteaux ~lectr. en bois de sapin : 100 p. Publique la p. 5 
,, en bola de cheoe : 2000 p. n 2200 -

Transport - chargGment • d6chargement 

Traosporta effets, provislons et mate· Pli cach. 50.>7 -
riaux : 3020 t. 

Transport et fourniture d'eau Gre iı gre 
Cliargement dechargemeot charboo: 35000 t. Pli cach. 

Dl vere 

Arlicles de fonderi e Pli cach. 6157 24 
,, ,, aport : 4 lots 

Fer lama, barres en fer, rivds et 12 aacs 
de ciment 

Provl•lona 

Gre a gre 
638-

76 - Dir. Trav. Pub. İıt. 

Com. Ach. lnt. Auk. 35-
11 25 
9 69 

570 -

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Aok. 

" " ,, 
" 

1466 25 Com. Ach. lnt. T opbane 

Munleip. Çorum 38 -
165 - 4lme Expl. Ch. Fer Etat Kayaeri 

380 - Com. Acb. lnt. Aok. 

Dir. Priacipale Monop. Aok. 
761 25 Seme Expl. Ch. de fer Etat lzmir 

4-5-39 14 -

3-5-39 10 -
8-5-39 11 
8-5-39 11 
·~-5-39 11 

16-5-39 15 -

5-3-39 14 -
ı5-5-39 15 -

15-5-39 15 -

15-5-39 15 -
15-5-39 16 -

461 80 9eme Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 16-5-39 15 -
Com. Acb. Comm. Milit. lat. Fındıklı 4-5-39 14 30 
Com. Ach. Mıl. Buna 2-5-39 IO -

Suon : 9) 00 et 8400 k. Publlque - - 235 et 227 - Com. Acb. Div. Bııraa 15-5-39 ıo -

B) Adjudications a la surenchere 

Bidona vides : 360 p. 
Decombrea batissea Publique 

(3 nen sayfadan dovam) 
Köprü int (Tunceli Nafıa Müd.) No 1020 
Otel ve ev ioş. (Nnfıa Vekaleti) No 1023 

60-

Elektrik tesisatı (Milis Kullük Nahiyesi Muhtulığı) No 1025 
Ölcü aletleri tesviyeai takımt tTürkkuşu Gen. Direk.) No 1025 
Halkevi binası inş. (Amasya C. H. P. Baş.) No 1026 
Kümea inş. (ist. Beled.) No 10'27 
Motosiklet ,, ,, No 1028 
• Tank motör v. •· (lst. Beled.) No 1038 
Diapanaer tamiri (Ank. Beled.) No 1028 
Şose tamiri (Seyhan Vii.) No 1028 
Freze teı:ğahı (M. M. V.) No 1028 
Cilt beıi (Devlet Basımevi) No 1028 
Karakol binası inş. (Urfa Nafıa MOd.) No lft30 
Kanaviçe, çivi, ip, çember tokası (M. M. V.) No 1030 
Mezbaha kubbe1inln kurşulanm111 (Ank. Beled.) No 1030 

Com. Ach. lot. Ank. 
4 50 Municip. Ank. 

Selekt~r örtüeü (lst Ziraat Müd.) No 1032 
Konak inş. (Van Defterdarlığı) No 1032 
Parke tıışı (O. D. Y. Afyon) No 1032 

2-5-39 11 -
15-5-39 15 -

• Gazometre (lzmir Beled.) No 1031 
Motorin (Afyon Karahisar Beled.) No 1031 
Aobar inş. (Çorlu Kor.) No 1034 
Kumaş aahtıyan keçe ve makara (İst. Komut.) No 1034 
Kaymakam evi inş. (Kütahya Vil.) No 1037 
Kaldırım inş (Turgutlu Beled.) No 1037 
Kok ve briket kömürü (İzmir Lvz.) No 1031 
Şose tamiri (Seyhan Vil.) No 1038 
Mutfak YC atölye tesiaatı (Seyhan Nafıa Müd.) No 1039 
Yapı malzemeai tlat. Komut.) No 1040 
Bakım müsteh:ık malzemesi (İıt: Komut.) No 1040 
• Singer dikiş makine edevatı tlat. Jandr.) No 1040 
Yatak lulıflıiı bez (Tophane lvz.) No 1040 
Makine yata ve mazot (Afyon Beled.) No 10~0 

Damı.ı1lık boia (fçel Vil.) No 1043 
• Demir cevheri (Anamur Malmnd.) No 1043 1~ * Matbaa makineleri (Beyotlu 4 cü Sulh H. Hakimlifi) No ı~ 
Bahçe duvara yükseltmesi i'i (İzmir Liae ve Ortaokulları) No 
Doıya kabı baatırılmaaı (lıt. Beled.) No 1042 • 
Duvar inşası ,, • No 1042 1 
Okul binası tamiri No 1042 ,, ,, 
Devai ampul ,, ,, No 1042 ~ 
Defter için metin ,, ,, No 1042 ' 11 
Mangal kömürü ve odun ,, ,, No 1042 
Damga kurşunu ,, ,, No I042 
Kereıte ve lama demiri ,, ,, No 1042 
Siyah ve alumi'nium boya ,, ,, No 1042 
Duvnr inşası (Yülfsek Ziraat Eoatitüaü Aok.) No !042 

1
tJ'f ~ 

Yol tamiri ve asfalt işi (Yüksek Ziraat Eoıtitihü Ank. l No 
Mutbak tesisatı ikmali işi (İat. Nafıa Müd.) No lO.ı2 
Küçük ısgara , ku,ak (Ank. Lvz.) No I042 
• Gübre ,, No 1042 

Mardi 2.5.939 

Savoc blanc et noir (lat. Tophane) No IOtl 
B nzine ,, ,, No 1041 
Lavemarin ,, ,, No 1041 
Valvııline et petroJe ,, ,, No 1041 
Eponge, cıible, papier emeri (lnt. Tophane) No 1041 
Materiel de coostr. (Command. lst.) 1041 l. 
Repar. dcpôt tabacs (Dir. Priocip. Mooop. lzmir) No t041 1;ı ~t~ 
Conatr. il la ceotral des sap. pompiera (Municip. Izmir) .No ::ıh 
Repar. pont (Dir. Trav. Pub. Sivas) No 1041 
Eoduit et const. pav6 (Muoicip. lst.) No 1041 
Produits pharmacentiquea ,, ,, No 1042 
Briques refractaires et mortier (Fab. Mil.) No 995 
Macbine.fr.:ıiseu1e " • No 997 J 'zl 
Extincteur et materiel d'incendie (Dir. Gen. Monop.) No I~ 
Machioe a cigarettes ,, ,, ,, No "cfiJ 
Papier en metal dore ,, ,, ,, No l oJA 
Papicr tue-moucbe ,, ,, ,, No 1 
Cables de terre et ıouı marln (Dir. THipbonea Jıt.) No -
Conatr. pont (Dir. Trav. Pub. Tunceli) No 1029 

,, h6!el et maison (Mio. Trav. Pub.) No 1023 
Install. electr. (Muhtar Kullükde Milas) No 1025 
lnatrument d 'ajustement et inıtrumenta de meaure (Dit• 

Türkkuşu) No 1025 
1 C<'nstr. mais<Jn du Peuple (P. R. P. Amaıya) No 1026 

Conatr. cages (Municip. İat . ) No 1027 
Motocycletteıı ,, • No 1028 
• Tancı, moteur ete. ,, ,, No 1038 
Repar dispensaire ,, Aok.) No 1028 
Repar. cbaussee (V il. Seyhan) No 1028 
Macbine fraiıeuae (Mio. Def. Nat.) No I~ 
Toile pour reliure (lmprimerie Etat) No 1028 
Constr. bitine ~orpı de gard• (Oir. Trav. Pub. 
Canevu, cloua, ficclle, bouclee de cerceaux 

No 1030 
Plombage coupole abattoir (Mnnicip. Ank.) No 1030 
Couverture aelecteur (Oir. Agric. İst.) No 1032 
Coostr. konnk (Defterdarat Van) No 1032 
P.ıerrts parqueta (Ch. Fer Etat Afyon) No 1032 
• Gazometre (Mnnicip. İzmir) No 1031 
Motorine ,, Afyon) No 1031 . 
Conatr. hanıar (Corpı Armh Çorlu) No 1034 
Etoffe, cuir, feutre et bobine (Commaod. lat.) No 1034 
Coııstr. maiıon pour kaymakam (Vil. Kiltahya) No ıOJ7 
Conatr. pave (Municlp. Turgutlu) No 1037 
Coke et brique\te (lot, lzmir) No 1038 
Repar. cbaussee (Vil. Seyhan) No 1038 
loıtal. cuiaine et atelier (Dir. Trav. Pub. Seyhan) No ıo.39 
Materiel de constr. (Command. Iıt.) No 1040 
Articlea de consommation ,, ,, No 1040 
• Machine a coudre Siaier (Gendarm. lıt.) No 1040 
Toile pr. houııae de lit (Iat. Tophane) No 1040 t~ 
Huille pr maebine et mazout (Municip. Afyon) No 1040 ,~ 
Tııureau d'etalon (Vil İçel) No 1043 ~. 
* Minerai de fer (Dir. Fisc Anamur) No 1043 l~ ~i 
• Macbiaes d'imprimerie (4-eme Trib. Civil. Beyotlu) N° ı,,. 
Elevation mur jardio (Lyceea et Ecolea Secood. b:mir) rtJo ~:~ 
Const. mur (Municip. lat.) No 1042 \ı~ 
R6par. bitiaae ecole ,, ,, No 1042 ,~t 
Ampoule medic. ,, ,, No 10-'2 , 
lmpreasion couverturea do11iers ,, ,, No 104ı \ t 

Cuir pour reglatres ,, ,. No t04~ ~t 
Bois et charbon de boiı ,, ,, No 1042 ~ ~C) 
Plomb pour estampillage ,, ,, No 1042 ı:'.' t 
Boia de coaıtr. et fer lama ,, • No 1042 "lq 

Peioture noire et en aluminium ,, ,, No &041 .d ~ 
Conatr. mur (inat. Agrlc. Ank.) No 1042 tD"' ~ ~ 
Repar. route et trav. a&phaltage (loıt. Agric. Ank.} N°S ~ 
Achbement inetal. cuiaine (Dir. Trav. Pub. lat.) No ıO' 1 ~ 
Grillespetites et cerceau (lnt. Aok.) No 1042 ~ 
• Fumler ,. ,, No 1042 


