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Umum Tüccarların ve . ~üteahhitlerin mesleki Organıdır 

~anun ıar , 
licaret 

' 

Kararnameler 
t .. uahedeleri 

~e- İngiltere Ticaret ve Kliring Anlaş-
! •na Bağlı 4 No. lı listeye Tiftiğin de 
thali Hakkıda Kararname ~ 'o : 10653 

Kllrlng Hesapları baki- Hnlı Antrr polan 
yelerl ve Kredlll ltha-

UHa alt Taahhütler İrım ve diğer şark memle-
ı ketlninden memleketimize tran-

Türkiye Cumhuriyet Merkez 1 • • 
Bankasıodan alanan beaap hüliaa- ıt olaral gelıp antrepolara ko· 
lanna göre 15.4.1939 tarihindeki nul ım mallar için tayin edilen 
kliring hesapları bakiyeleri. dört s r nelik möddetin sekiz se· 

CETVEL: neye çık nrılması Heyeti Vt kil-
Türkiye Cumhuriyet Merkez ce kararlaştırılmı•tır. 

Bankuıodaki klirinı hesaplan 
borçlu bakiyeleri. -- _ _____, __ ----

\ı,tın• No : 10653 ,1139 larib ve 2.10286 aa-
İhtiramatı faikamıo kabulünü Momlrket Miktar T.L. Ankara Boraası 

21-4-939 ' •ıııe ile verılen sahihi
)~ı'd~n 2 eylül 1936 tarihli 
~1.~iıltere Ticar.::t ve Kli
'ı -,ıııasına batılı 4 numara
~a~ tİftiiin de idhalini temi
''ıi l~r• Hükümetile 1 mart 
\; hiude Londrada teati olu
~t •r::.ıyt Vekilliiinın l6 • .S.193Y 
.,d~l56. ı~~ .sayılı teık~re

. -rılen ılışık notalar icra 
il!( lieyelince 2i>.3.939 lrııri-

a "'11.rak 2~ aayılı kauu-
llcı 

' llladdı:sine tevfıkan tas-
lllttbr. 25.3.1939 

\14.ı Londra, l mart 1939 
~r •, 

&Q( Britanya ve Şimali İr-
~, ~1ttik Krallık Hük.umeli-
~~.ı.ıl 1936 tarihinde Londra'
'' •le Krallık Hüküweti ıle 

C\lıııburiyeti Hükümeti 
t iıııu., ve 7 teşriuievve1 
~~ 14 teptDİIAni l~ de 
~ tu notalarla ve 2i wa} ıs 

111 
•hli 1 icaret ve Kliriug 

(1'
1 
/\nlıttwa&lle tadil t!dilwi4 

\ b Ctret ve l\.liring Aul~ma
iq 'tlı dördüucü liaıteye tif· 

\ d "• edilıııeıını arzu e tliiı· 
~f '"leUerine oilclirmekl~ ke .. -
~, tyteriuı. 
~ i llrkiye Hükumeti bu tek· 
'' ~ tttiii takdirde ışbu no

. '' devlc:taoizill ı>u nota 
Qı:yid edecek mahiyette o-

'"d cevabı iki bükümet 
''t'~ lllünakid ve bua-un mev· 

1
Ytle iırecek bir anıaşma 

~lltdecelderdir. Bu anlaıma 
'-ıııt\tevvd l9J9 tarlüine k a· 

\.\ ~bu oJc.cak ve undan ıon
\'ııı lıuküwet araıında aulaş
,'t\~tıa erdirilmesi hususunda 
iv.~) t hasıl oldu~u tarihten 
"~liraya kadar mu,eber ol

~' '"•ııı edecektir. 
\:. ~,Üraıa mukarrerdir ki Bir
\ 'aUık Hukumeti tarafından 
~ 'tt Q. feshi huıuıunda buu-

>\u'11c.i f •kra ahkamı dahilııı
\ 'cak her hangi bir telkin 
\.;'h 
ısı'' Cümburiyeti Hükumeti 
't~ hüsnü oa.zarla telakki 

r. 

rica ederim. 
Dr. T . R. Araa Halifax 

Türkiye Büyük Elçisi 

Londra, 1 marl 1939 
Lord Cenabları 
Büyük Bri tan ya ve Şimali İr

landa Müttehid Krallık Hükume
tinın, 2 eylül 1936 tarininde Lon
ra' da iiarleşik Krallık Hü.kuwdı 

ile Türkiye Cümburiyeti Hükiime
tı arasında imza, ve 7 tepinievvel 
U:J.37 ve 14 teşrıniaaua ll:IJ.:s de 
teati edilen notalarla ve 27 mayıı 
lt1~ tarihli ·ı icarc:t ve Ki.ring 
Munzam Anlaımasile tadil edilmiş 
olan (Ticaret ve Kliriııg Anlaşma
sı) na baih dördüuc\ı füteye tif-

üiin ilave edılwe.sini arzu ettiganı 
budiıeo bD ııunkü tarihli nolaw:ıı 
a1dıiım1 bildıru,ekle kdbi §"-ref 
eylerim. 

2 - Cevaben, Tur~uye Cümhu· 
riyeti Hiıkumetiniu ; liineşık K.ral-

iı"" Hukumetiaıin bu huıustaki t.ek 
hfinı kabul eltiginı ve zca\l uıla

ııelcrıuan notasaoı ve işbu cevaoı i· 

ki kükumet beyninde, bugün mev

kii m c:r'iyeh: ilıecek (ilaaı, bir an
laşma tefkal ettı&i suretmde telall.
k.ı ettia-iui işbu nota teatia.inaen 
mütevel11d aulaşmanın Jı kanu
nuevvel ı~JJ tarıbıne kadar mu-

teoer olacaııı ve ondan ıoora da 
ık.i hükumet araıııoda anlatmanın 
ıona erdirilmesi huıusuuda muta
oakat hasıl oı.dutu tarihLen bır ay 
ıonraya kadar muteber olmakta 

oe' aw edeceii hakktuua 1 ürkıye 
Hükuu.ıctiuiıı mulaoıa kaldıa-uu 

;ıau aailcineleriue bİ&diımekle kea
bi 'eref cyleriw. 

a - Bırleiik Krallık. Hüküme· 
tı tarahud .. u, anlaşınana.ı fe.hi hu-
suııunda bundan evvelki fıkr& ah· 
kamı mucioiaıce ya.,ılacak her 

h .. ugi bir telkinin Tür~iye Cüm

huriyeti H.Jkumeti tarafından hüs
nü oa.ıarla telakki edilecetini te
yid eylerim. 

İhtiramatı faikamıo kabulünü 
rica ederim Lord Cenapları. 
Viıcouot Halifax Dr. T. R. Araş 

Büyük Bıitanya Hariciye Nazırı. 

~l:MLEKET 
~ HABERLERi '•r Limanından 
~ ~. ihracat 

~. "leler birliai liıteaioo göre 
~- . lı 1._ akfamıoa kadar lzmir 

~ td.e.rı yapılan üzüm ihracatı 
~ "'llt, 0Ô Ye İncir ihracab 41485 

>
'"'• • dlm ihracatının 50248 
'~ •ne· • ''d •tın 17908 tonu Alman· 
~it, 

' ll&fta isinde İtal7aya 401 

balya pamuk ihraç edilmittir. 
Mevsim ihracatı 33573 bal yadır. -------ihracat Vaziyetimiz 

Bu seneki ihracat vaziyetimiz 
di~er senelere nazaran ııayot iyi 
ba~lıımıştır. Alakadarlarm verdıa-i 
malumata gör., bu aeoenin ilk üç 
ayında hemen hemen geçen yılla
rın altı aylıtına muadiı bir kıy
mette mal ıhraç edilditi görü\ 
mÜftür. 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandya 
Fransa 
Holancla 
İngiltere 
lıpanya 

İsvıçre 
İsveç 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. i. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

581.800 
3.348.400 

691.600 
3.470.900 1 

700.900 1 
l0.995.000 

268.900 
1 

817.400 1 
3.008.300 
t.861. 1 Oo 1 

305 500 
l.JOJ.000 

100.400 
71.5 ıı0 

57St200 
514.200 
109.500 

CETVEL: 2 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalannda tutulan klıring he- 1 
saplarındaki alacaklanmaz. 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 

ÇEKLER 

Lood.ra 6.93 

NtYyork 126.7075 
Pariı 3.SMO 
Milin o 6.6625 
Cenevre 28.4275 
Aru&terdam 67.2625 
Beri in 50.7925 
Brüksel 21 2850 
Atina l.0925 
Sof ya l.56 
Madrit 14.035 

VarfOV• 23.0925 

Budapeıte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Bel~rad 28925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5325 
Mo.trnva ~3.9025 

A. hesabı 8.955.900 
B. ,, 1.864.800 l0.820.700 

54.609 
84.200 
52.700 
18.900 

ESHA~ ve TAHVİLAT 
ltalya B. hesabı 
Yunanistan C 
Estonya 
Leto.ıya 

" 

a) MUNA 

Ergr.ni 

1938 % 5 İkramiyeli 
Reji 

A ' ALAR 

19.-
19.95 
1.175 

-----~-..... _,..-==-~--.ı==ı----------------------------_....,..__ 
İnşaat-Tamirat-~afıa iş ve Malzemesi-Harita 
-- m== _.., .., ....... ........., .wwıw ...,... -

i~tanbul Bdediyt:sin<lcn: 

Ke~if b ·deli 297.~ lırn 65 kuruş olan Brşikta;;- Köviçı ve 
Urtalıahçe parke kaJdırmıınnı tamiri açık eksiltmiye ~onul· 
muştur. Kı·şif t'.Vınk1J e ~urıııanını Le\arnn Müdürlüğünde gö· 
rü lebilır. İ8tt k ı iln 2490 a)lh kanuıı du yazılı veiikadan ba~ka 
bu ış için Fen lş1ni Müdürlüğündrn aJacaldarı fen t:hlıyet Y~· 
H.afile 8.5.9J9 paıarttei günu ıaat 14 buçuk.ta Daimi Encfi· 

mende Lu!uııuıalıdıdar. 

DiyarLakır V ılıiyt t Defterdarlığından : 

43 >26 Jira 95 k111 u~luk bedeli k ~ıfli rnllırm kazası hü
kümet konağııııu İnfası 7.4.939 tarıhindt:ıı itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı ıarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

Taliplı>riu Ela zığ Bir göl nrıfıa müdürlüklerine ve Solhan 
k nz:ı~ı mal mü<lürlüğünt. müracaat eylcmf'si ve ~ksiltmc 27.4.39 
perşembe günü saat 15 ııe k.aza maliy~since yapılacak~ır. 

EbilttDeye girebilmek için istek.lılerın 3227 lıra mu
vu k.kal teminat vermeleri v~ diğer veııaiki hazırladıktan sonra 
ılıate saatıoda bir sut evvd kazada te~ekkül eden komisyona 
müracaatları ilin olunur. 

Dahiliye Vekaletinden : 
Erdek kasabasının 103 hektaı lık kısmının halıhazır hartaları 

işi kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. İfin maktu be
deli 2000 liradır. Eksiltme 8 Mayıs pazartesi günü saat 
ıs te Erdek B~lediye binas ında toplanacak olan Belediye 
Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 150 
liradır. Şartnameler bilibedel Aokarada Belediyeler imar 

heyeti fen şefliğinden ve Erdek Belediyesinden alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Erdek Be
lediyesine verilmiş veya posta ile bu saate kadar gönC:leril· 
mit olmasi lazımdır. 

Balıkesir Vilayet Daimi Enctimeninden : 
Bandırmada yeniden inıa edilecek ilk okul binaaı

nın keşifnamesine göre 8045 lira 67 kuruşluk inıaatın in· 
şaaı 4.5.939 tarihine raıtlıyan Perşembe gftnil aaat 10 da 
ihaleai yapılmak tlıere 15 glin mtıddetle acık ekailtmeye 
konulmuştur. 

Bu itin muvakkat teminatı keıif bedelinin % 7 ,5 bu• 
çuğu olan 603 lira 43 kuruştur. 

Bu işe ait evrak keıif hulasaaı, ıartname •e maka•e
le örneği ve sairedir. Bu e•rakı görmek iıtiyenler her ıtın 
Vilayet Daimi Enclimen kaleminde veya Nafıa Daireainde 
görebilirler. 

İhale hükumet dairesinde teıekktU edecek Villyet Dai· 
mi Encümeni tarafıadan yapılacaktır. 

isteklilerin ihaie tarihinden 8 gün evvel Viliyet ma• 
kamına müracaatla Nafıa Müdüriyetinden alacağı ehliyet 
vesikasını ibraz etmesi ıartı olup ihale gilnil muayyen u
manda muvakkat teminatını malsandığına yatırdığına dair 
makbuz veya banka mektubile birlikte müracaatları ilin o· 
lunur. 

Isparta Vilayetinden : 

Eğridir kazasında yapılacak 2973 lira 18 kuraı bedeli 
ketifii kaymakam konağı inıaatı münakasa milddeti 24.4.939 
pazarteıi günü Hat 16 ya kadar w:atıldıfp ilin olunur. 

* • • Keçaborlu - Uluborlu yolunda yapılacak 3604 lira 
80 kuruı bedeli keşifli yedi adet menfez inıaatı 5.5.939 cu
ma günü saat 16 da ihale eailmek üzere açık eksiltmeye 
konuldu. isteklilerin muayyen vakta kadar vllAyet Daimi 
Encümenine müracaatları ilAn olunur. 

• * • Uluborlu merkez İsmet Paşa okulu divarlarının 249 
lira 50 kuru~ bedeli keşifli inşaatı 28.4.939 cuma aünü saat 
16 da ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulduğunun 
ve isteklilerin vilayet Daimi Encümenine mllracaatları ilh 
olunur. 

İatanbul Emniyet Mndnrlüğftnden : 
Yıldızda yapılacak nümune karakoluna illveten ye· 

mekhane ile spor mahallinin inıası açık eksiltme auretile 
yapılacaktır. isteklilerin 8.5.939 pazartesi günü aaat 14. de 
muhammen keıif bedeli 46j9 lira 78 kuruşun % de 7,5 
muvakkat teminatı olan 348 liralık mak.ouzu ile müdüriyet 
biıiasında kurulu komisyona ve keıif ıartnameyi ıörmek 
için de 3 üncü şube müdürlüğüne müracaatları. 

Gireson Nafıa Müdilrlüğnnden : 
Evvelce kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu halde 

ilanların tekemmül etmemiş olmuından tekrar eksiltmeye 
konulan iı Gireson vilayet merkezinde kAğir ve betonarme 
kııımlariie çatısı yapılm•ı olan 10 dershaneli ilk okul bi· 
naaının ahıap aıTa boya ve saire kısımların inıaatıdır. Ke
şif bedeli 20153 lira ö kuruıtur. 

Bu ite ait evrak ıunlardır : 
Eksiltme ıartnamesi mukavelename bayındırlık iıler 

genel şartnamesi. . 
Fenni ve hususi ıartnamelerle proje. 
İstiyenler bu evrak ve ıartnameleri bedelsiz olarak Gi

reson Nafıa dairesinden alabilirler. 
Eksiltme 6.5.939 cumartesi saat 12 de husuıi muhaae· 

be müdürlüğü binasında toplanacak olan daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Eksiltme kapah .ıarf usulile yapılacaktır. 
Ekıiltmeye girebilmek için iateklilerin 1511 Hra 48 

kuruı muvakkat teminat vermeıi ve bundan başka apj'ı
daki vesikaları haiz olup göıtermeıi lhtmdır. 

Cari seneye ait Ticaret odası vesikası. 
Ehliyet vesikası. 



--- -

- --

23 Nisan 1939 Müakasa Gnetul 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat llıiüa·acaat yeı i Gün Saat 

A) Münakasalar 

ln,aat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme !f arlta 

Eğridir kazasında yap. Kaymakam konağı 
iıış. (temd.) 

Keçiborlu-Uluborlu yolunda yap. menfez 
inş. : 7 ad. 

İsmet Paşa okulu duvarlara inş. 
Okul binası inş. 
Yıldızda yap. Nümune karakoluna ilaveten 

yemekhane ile spor mahallinin inş. 

Aç. ekı. 

" 
" 
" 

2973 18 

3604 80 

249 50 
8047 67 
4639 78 

Isparta Vilayeti 24439 16 -

" " 
5-5-39 16 -

" " 
28-4-39 16 -

603 43 Balıkeıir Vilayeti 4-5-39 10 -
348- İsi. Emniyet Mild. 8-5-39 14 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer tesisat ve malzemesl) 

Çıplak bakır kablo ve bakır çubuk: 44475 Kapalı z. 
k. (şart. 175 krş.) 

Yer ahı kab'osu: 65850 m. (şart. ı87 kr.) ,, 

35091 11 

57485 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrcakı matbua 

Nakliyat Boşaltma- - Yükletme 

inhisarlar mamulah nakli 

Aç. ekı. 

Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Vakum yağı: 1 t.-valvalin yağı: 2,5 t.- Paz. 
mazot: 1 t. 

MUteferrlk 

T. demiri ve galvanizli tel 

Bir No. lu t\lrbilo kondansör borusu : 
3000 ad. 

Aliminyum kutu : 17 kalem (şart. 150 kr.) 

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Saman : 110,9 t. 
Ekmeklik un : 81 t. 
Sert buğday : 150 t. 
Sığır eti : l IO t. ltemd.) 

B) Müzayedeler 

Çala odunu : 290 kental 
Pır al çalısı : 200 kental 
Grafit: 3356 k. 
Ev eşyası 

Birik mit Son Posta gazeteleı i 

Aç. eks. 

Kapalı z. 

" 

Aç. ekı. 
Paz. 
Kapalı z. 
Paz. 

Aç. Art. 

" 
" 
" 

800 -

764 -

9527 92 

aoooo -

188.5 30 
k. o 12 
7500 -

k. o 10 

2631 83 fst. Elektrik işleri U. Mild. 23-5-39 15 -

4123 25 ., ,, 29-5-39 15 -

- - Isparta Vilayeti 284-39 16 -

Antalya İnhisarlar Müd. 3-5-39 15 -

Çanak. Mıt. Mvk. SAK. 27-4-39 11 -

57 30 Tekirdat Amerika Aama Fidan· 4-~-39 10 -

714 59 
lığı Müd. 

lst. Elektrik işleri U. Miid. 25-5-39 15 -

2250 - M. M. V. SAK. 9-5-~ il -

142 - Isparta Tftmen SAK. 28-4-39 16 30 
Bornova 

" " 244.39 9 il 
562 50 Lüleburgaz ,, 

" 4-5-39 il -
Tekirdat 

" " 10-5-39 14 -

2 21 Isparta Orman Müd. 25-4-39 14 -
1 50 ,, 

" 
,, 25-4-39 14 -

25 17 P. T. T. Fabrikası Müd. 8-5.:39 15 -
fst. 5 inci İcfa Mecn. Beyoğlu 'l:T-4-39 9 JO 

Tomtom Sok. No. 12 · 
Son Posta idarehanesi 

Ehliyet vesikası alabilmek için isteklinin elindeki refe· ı veznesine yatırmış h~lunmaları ve belli giln ve saatte lazım 
ranslarla ihale günününden en az sekiz gün evvel istida i· 

1 
gelen belgelerle komısyonda hazır bulunmaları ıarttır. 

le vilAyet makamına müracaat etmesi lazımdır. 

Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
ıaatten bir saat evveline kadar vilayet daimi encllmeni ( l'ashih) 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Postada olacak 5000 ton muzot satın alınacaktır. Muhammen bedı>li 30 
gecikmeler kabul edilmez. bin liradır. İlk te•nınatı 2250 liradır. Kııpalı zarfla eksiltmesı 

Nığde Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden : 

1 - Ke~if bedeli ~000 lira olan Niğde trphirhane bina
sının inşaat ve tesisatı açık eksıltmeye konulmuştur. 

8.5.939 pazartesi günü saat 15 de An~arada M. M. V. satı
nalma komisyonunda yapılacaktır. Şartaame.;i 150 kuru~a An· 
karada Koınisyoudan alımr. 1-;,teklilerin ilk teminat ve teklif 
mP.ktuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara· 
da M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

Çanakkale Müst. Mevki Satınalma Komisyonundan: 
2 - İhalesi 27. ı.939 günü saat 15 de Niğde Sı!Jhat mü

durlüğünde toplanacak koınisyor! hvzurunda yapılacaktır. 
gö- Kilo Cinsi 3 - Bu i~e ait evrak her gün Sıhhat müdürlüğünde 

rülebilir. -----
1000 

4- Bu işe girmek istiyenferın 2490 sayılı kanunun iste-
2500 

diği vesaikla birlikte jhale gününde hazır bulunmaları il~n o- lOOO 
Junur. 

Vakum yağı 
Valvalin yağı 
Mazot 

xmwww 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Isparta Vilayetinden : 

Vilayet daireyi hususiyesinin 800 lira bedeli muhamim· 
neli evrakı matbuasının 28.4.939 cuma günü saat 16 da i
hale edilmek üzere açık eksiltmeye konuldu. isteklilerin 'Iİ· 
liyet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

----Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 
Vekalet kaloriferleri için l t 6 ton miktarında yerli SÖ· 

mikok açık eksiltme usulü ile satın alınacakiır. 
Beher ton için 26 lira bedel tahmin edilmiştir. Muvak

kat teminatı 226 lira 20 kuruştur. Bu işe ait şartnameler 
vekalet levazım müdürlüğünde her gün görülebilir. 

Açık eksiltme 6.5.939 cumartesi günü saat 11 de veka
let binasındaki satınalma komisyonunda yapılacağından is
teklilerin bu tarihten önce muvakkat teminatlarını vekalet 

Çanakkkale müstahkem birlikleri ıçın yukarıda miktarı 
yazılı 3 kalem yağ ve mazot pazarlık suretiyle ıatın alına
caktır. 

Talipler 27.4.939 günü saat 1 l de Çanakkale müstah·· 
kem mevki satınalma komisyonuna müracaatları. 

--------------------------------------~--~··------Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Etibank Umum Müdürlüğünden: 
Divrik demir madP.cılt'rİ işl~tınemizio, "A,, kafasından 

Çürek istasyonuua nakleltireceği demir cevherlerinin nakliye 
işi miinakasaya çıkıırılmıştır. Münakasa kapah zarf usulü ile 
8.5.939 pazartesi saat 4 te Ankartt'da Bankanın merkezinde 
yapılacak.ur. Şartnamesi ticaret servimizden parasız olarak ve
rilmektedir. 

Antalya İnhisarlar Müstakil MildGrlilğünden : 
inhisarlar idaresi namına deniz ve kara yolile gelecek 

bilQmum maddelerin iskeleden İnhisarlar ambarına ve Kor 
kuteli, Manavgat, Serik, Elmalı, Burdur, Buçak, Keçiborlu 

Isparta, Dinar idareleri depolarına ve bu idare~ 
talya ambarına kamyonlarla nakli 20 gön mD 
münakasaya konulmu~tur. ihale 3.5.939 çarıa~b•d, 
at 15 de Antalya İnhisarlar ınüstakil müdürlüi~.M 
caktır- lstiyenlerin ıartnameyi görmek üzere Is~' 
sarlar idaresine müracaatları ilin olunur. 

Müteferrik 

lstnııbul Levazım Amirligi Satınalwa Komiıy••~ 
Elli adetlik on beş bin adet küçük ve yüz ade~ 

adet büyük muka\'vndan boo ampul kutusu ahnac•1 
eksillmesi 8 Mayıs 939 pazartesi günii saat 14,30 d• ıJ 
i .ııirlık satmalma Ko da yapılat:uktır. Ht=(JSİoin tabDl~ 
1500 lira ilk teminatı 112 buçuk liradır. Nüoı~ne ,fi 
mesi Ko. da görülebilir. Isıe::klilerin kanuni nsıkal 
bar belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Sümer Bank Umunı Müdürlüğünd4'D: ~ 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarımız içİd 8 
mır ve çeliK: alınacaktır. 

Alakadarların teslım edebilor.ekleri miktarlar1• ~ 
sellüm mahallerinden her __ hangi bıriue nazaran .~ı~~~r 
sonuna kadar Ankarnda ~ümer Hınk Umum Mudu 
dirmeleri : ,iJ 

İt1tanbulda tereıhimize göre Hııydarpaıada Val0 

ırae edeceğimiı vapurda 
An karada V ağonda 
Filyos ve"a Zonguldakta ngoada 
Şartname talep üzerine alakadarlara meccanen 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sil 
Komisyouundao : 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan 20 too FJ4~ 
ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınabıı•~ 
nunca 27.<J .. 939 perşembe günü saat 15 ,_, açık •k ~ 

1 hale edıleceklir. 1 
Şartaame parasız olarak komisyondan verilir· ol \ 

muvakkat temınat olan 60 lira ve :l490 sayıh kaPIJ~ .. 
maddelerindeki vesaikle kouıisyoncu olmadık.larıo• 
alakadıır tüccardan olduk.Jarıua dair Tıcaret odası • 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyo~:::; 
ıS.4.939 sah günü saal 1.5 te kapalı zarfJa ı 6' 

cağı ilan edıJen l3UO dönüm y~şıl çayırın alıDmli111 

nazar edılwiı olduğu ıla.o olunur. . 
• • • lsıanbul k.owutanhğı birlikleri için 8 çe~.ıd_,ı 

satın alıuacaktır. Paz.ırlığı ~4.4.9.:SY pazartesi güoU 
da lıaılıyacak.tır. Nümuuc ve cınalerı kon.ıisyouJa 1 ~ 
lstddıituiuiıı beHı gün ve saatte Fmdıkhda Kowu&a" 
nalına komisyonuna gelmeleri. 1" 

• • • Muhabere alayı tamirhaneleri için lüzumu 0 {ı ~d 
telif walıeme satın alınacak.ut. !'azalığı ~6.4.93Y .,il (J ~lı 
at 15 de yapılacaktır. liteklılerinin belh güD ve "' ' 
dıldıda Komutaııhk Satınalma komisyonuna getuıel~ 

• • • Köprucü malzem~iinden lüzuma olan aıull:;; ~t 
da ve cıaste agacJa ip satm ahna2aktır. Pazub&ı, t7·~ 
şeıubc gunü uaı l4 yapılacaktır. lıtek1ı1ennlll 1ı uıdı ~ 
mutanlık Satınalwa l\.owısyo11una gelmeleri. \ 

Tekirdağ Amerika Asma Fıdaolığı MüdürlüğilO"' 
Cinsi : ( l) Demiri. Metresi : 4200 KiJosu tab~~ 

Eb'adı: 3,5 .. 25 ınılımetre. Ütıherioio tahmini fıatı · 
ru§. f utuı : 650 lira. ~ 

Cınsi: Galvanizli tel. Metresi: 7000. Kilosu: ~ 
adı 2,2 milim kalınlık. Beheriaiıı tahmiai fiatı : 19 ~ .J ~-
tarı: 114 lıra. ~ ~ 

1 - fi ıdaulık içın satın alınacak yukarıda eias. \ 
eb'atları yazılı nınlzerne "n be§ gün müddetle açık 

konmu11 tur. ıD' 
2 - İhalesi : 4 Mayıs 939 per~embe gii1Jü saat ;/ 

kuınet binasında Ziraat Müdürlüğünde toplanak .Kodl 
zurunda yapılacaktır. 

· 3 - Muhammen bedeli 764 liradır. ~ 

4 - l~tt:khJer % 7,5 muvakkat teminat tutarı 0 

ra 30 kuruşu ihaleden evvel malsadığıoa yatırarak 
makbuzu Komisyoııa ibraz edeceklerdir. 

5 - isteklilerin ellerinde Ticaret Odası veıik':. 
6 - Malzemeııin on beş gün içinde teslimi ıatt 

Mılli Müdafna VekAleti Satınalma KomiıyonuJJdi. 
Hepsine tahmin edilen fiat 30000 lira olan 17 ~ 

leminyunı kutu kapalı zartla eksiltmeye konuloıuf1~ ~ 
tmesi 9.5.939 salı günft saat 11 dedir. İ!k teminaU 'ı ~ 
Şartnanıes! l?O kuruşa Ankarada Ko. da_n ılınır. ·",,d'_ 
ıı;ireceklerm 2490 sayılı kanunun 2,3 cu maddelerı ~ ~ 
belgelerle ve teklif mektuplarının belli saatten en al 

1 
~~ 

evveline kadar Aukarada M. M. V. Satınalma Ko. o \, 
leri. 



··-
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İzmir Belediyesinden : 

Vjz .. Tümı?n Satmalma Komisyonundan : 
.45ooo kilo kuru fasulye 270') kilo beyaz peynir, 4500 kilo 

9rt laneıi, 5000 kilo makarna, 1000 kilo tehri~e 25 ni· 
3Q salı günü Vizede Tüm Satınalma Komısyonunda 
tlıJcıa satın alınacaktır. Taliplerin belli günde Komis· 

1 - Kazım Özalp bulvarmda eski İzmir bahçeleri so • 
kağmda 7 ve 7/1 sayılı ev ve dükkanın yıktırılması ve en
kazının satışı baş mühendislikteki keşif ve şartnamisi vec
hile açık arttırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli 600 
lira olup ihaleıi 5.5.939 cuma günü saat 16 dadır. İştirak 
edecekler 45 liralık teminatın makbuzile encftmene gelirle r 

ltlnıeleri. 
lsparta Orman Müdürlüğünden : 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan : 

\tr6nıen Birlikleri ihtiyacı için lSO ton sert buğday kapa-

Cinsi : Çelme odunu 120 kental, çalı odunu 170 ken· 
tel, yekun 290 kentaldır. 

tla satın alınacaktır. Muhammen bedeli '7500 lira, ilk 

6 h 562 lira 50 kuruştur. İhdlesi 4 Mayıs 939 perşembe 
} laat 11 de Liilehurgazda Tümen Satınnlma komisyouun
~~Pıl.acaktır. lsteklillerin belli gün ve saatten bir ıaat ev
\!. llıınaı mektuplarını komisyon başkanlığına vermiı buJun· 

Muhammen vahit fiyatı : Çelme odunun 19 lira 20 ku
ruş, çıı.lı odununun 10 lira 20 kuruş, yekunu 29 lira 40 ku
ruştur. 

rı. 

Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan : 

(ekirdağ Tüın. Birliklerinin ıhtiyacı için 110 ton sığucti 
. 
1 ıarfla ek iltmeye konulmuştur. Verilen fiat 27 kuruş 39 

~ 11 tltakamca yüksek görülmüş olduğundan kanunun 40 
.:ddeai mncibirıce aynı evsaf ve şeraitle bir ay içindr pa· 
lla satın alınacaktır. Pazarlık l0.5.939 çarşamba günü 
l 4 de Tf'kirdağ Tiiın Satınalma komisyonunda yapılacak
'ltklilerin belli günde Tekirdağda Komisyona müracaatları. 

l' Isparta Tümen Satınalma Komisyrnundan : 
' tfenni kıtasının. senelik ihtiyacı olan 110900 kilo sa

l •çık. eksiltmeye konulmuştur. 
t Şlll'tııamesi lapartada satınalma Komisyonundadır. İstek 
ıŞ•rtnameyi komiayonda okuyabilirler. _ . 
~ tbu 110900 kilo samanın muhammen tutarı 188'1 hra 
il'lıttur 
lk teminatı 142 liradır. 

~ ıiksiltme 28.4.939 tarihine tesadüf eden cuma günü sa· 
~ ,30 da Isparta Tüm Satınalma komisyonunda yapıla
\ 1t' İstekliler bu saate kadar ilk teminatlarını yatırarak 
~•ktınde makbuzlarile komisyona müracaat edebilirler. 
•at ayarı Tümen daire saatile yapılacaktır. 

Bornova Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi 
Mahalli B ·her kilo ilk 
Teslim Mikt. Tah. Fıati Tt'm. 

'tlik uu Bornova 
Ton Kr. Lirı İha . tar. Sa. 

11 12 99 24.4.939 9 
it ,, Gazemer 20 12 180 9,30 ,, 

" ,. 
Aydın 20 12 185 10 

" 
,, ,, 

it Tire 20 12 185 10,30 
" 

,, ,, 
it Ödemiş 5 l:l 46 11 
" 

,, " " ,, Söke 5 12 46 ,, ,, 11,30 

1 - Isparta vilAyetinin Atabey nahiyesı dahilinde 
Gürlevik ormanından 290 kental çelme ve çalı odunu açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Satış 25.4.939 günü saat 14 de Isparta orman çe· 
virge Müdürlüğü dairasinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalıncn muhammen fiatı çelme odanu 16 
çalı odunu 6 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Isparta or
man çevirge Mıidürlüğünde n alınır. 

5 - Muvakkat teminat 2 lira 21 kuruştur. 
6 - Sabı umumidir. 

• • • Cinsi : Pırnal çalısı 120 kental, pırnal metesi 80 ken
tal, yekunu 200 kentaldır. 

Muhammen vahif fiatı pırnal çalınıa 7 lira 20 kuruı, 
pırnal meşesi 12 lira 80 kuruş, yekun 20 liradır. 

1 - Isparta vilayetinin Atabey nahiyesi dahilinde K a 
ragüney ormanından 200 kental çalı ve meıe odunu açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Satış 25.4.939 günü saat 14 de Isparta orman çe 
virge Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

3 - Beher kentaJının muhammen fıatı meıe odunu 16 
çalı odunu 6 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Isparta or· 
man çevirge Müdürlüğünden alınır. 

5 - Muvakkat teminatı l lira 50 kuruştur. 
6 - Satıt umumidir. 

İstanbul 5 ci icra Memurluğundan 

938/6181 Satılmasına karar verilen muhtelif cins ve eş· 
yası 27.4.939 tarihine müsadif persembe günü saat 9 dan 
10 a kadar Beyoğlu omfom sokak 12 numaralı evin.önün
de satılacağından talip olanların gösterilen mahalde hazır 

bulunacak memura müracaatları itin olunur. 

Son Posta İdaresinden 

Madrabaz tavassutuna lüzum kalmadan kiloluk iade 
gazetelerine ihtiyacı olanlar idaremize müracaat edip arzu 
ettikleri kadar iadelik kağıd alabilirler. 'dl - Tümen birliklerinin ihtiyacı için Byrı ayrı oartaame· 

\11e_Yukarıda miktar mahalli ıe@lim beher kilosunun tahmin 
lk ••• ~/1 ll'UJİnat ve ihalelerinin gün ve saatı }'t'Ztlı ekmf"klık un 

tık suretiyle eatın alınacaktır. 3356 kilo grafit •atılacaktır. Bak P. T. T. Fabrikas'ı 
2 Müd. ilanlarına. 

~t. .._ Bunlare ait şartnameler her gtin komiı::ıyouda görüle· 

~la 3 - İ::tekl ilerin her kol emin hir;alaranda ~österil,.n giJn 
' ~&tinde teminatlariyle birlikte Bomovada Askeri Satmal· 
'tnisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

b __ 1 
• T i 

~) MUZAYEDELER 
ZS jj Tızz&!s _ y a § _ _ 

T. H. K. Kemalpaşa Şubesinden: 
~i Şubemizde mevcud zeytin yağları açık arttırma ile sa 'l.:. çıkarılmııtır. Arttırma ve ihale 2 mayıs 939 salı gU.
\) t 17 de Kamalpaşada kurum yönetim kurulu huzurun
'i'~ılacaktır. Şartnameyi görmek ve iştirak etmek isti
\ '1tın T. H. K. İzmir ve Kemalpaşa şubelerine müracaat 'e . ·1 rı ı ln olünur. 

~ ~llbul L~vazım Amirlği Satınalma Komisyonundan : 
~' lQ 1Y~de ve atıı okulunda mevcut 2600 çift eski kundura 
~' Çıft çizme müteahhid nam ve hesabına satılacaktır. 
~~~•lda arttırması 26.4.939 çarşamba günü saat 15 de 
\~ . llede Levazım Amirliği satınalma ko. da yapılacaktır. 
S''tıin tahmin bedeli 265 lira 80 kuruştur. Kati temi· 
\lij 40 liradır. Ayakkabılar okulda görülebilir. İsteklilerin 

"-tte Ko. na gelmeleri. ----
lstanbul Belediyesinden : 

~ ~otlu Kaymakamlık Ye Belediye Şubesi binaaında olup kıs
..._ı._.._ '-1> barflerile ve kıtmen de Fransızca olarak tab edilmit 
~ ~' ~· 6700 kılo tabmin edilen haritalar, beher kilo•u 12 ku
... ~ ttıın bedelıle açık artırma~& kunulmnttur : Şartnamesi 'Le
~ ~, ~ildGrlil~ilnde görillebilir. utekliler 2t90 sayıla kanunda ya
"'-' ~it• ve 60 lira 30 kurufluk ilk teminat makbuz veya mek
"•aw~'•cer 8.5.939 paıartcıi günü 1&at 14 buçukta Daimi En-

,.._ buluamalubrlar. • 

5 1 E 

Posta Telgraf ve Telef on Fabrikası 
fY.iüdürlüğünden 

Fabrika ambannda mevcut tahminen 3356 kilo grafıt açık 
tarma ile sablacaktır. 

art-

Beher kilosunun muhammen bedeli 10 kuruf ve lemamının 
muvakkat teminatı 25, 17 liradır. Arttırma 8.5.939 tarihine rastlayan 
pazartesi güoü saat 15 de yaplacakhr. isteklilerin tartnaooeyi gör· 
mek için her gün arttırmaya ııirmek için de muayyen gün ve aaatte 
Fabrikada mütetekkil Komisyona mUracaatlan. 

(~774) 1-4 

Cinsi Miktarı Muh. bed. %7,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krş. şekli saatı 

Muhtelif eb' 40,599 M 3 1826 95 137 Ol Aç. ekı. 15 
atta çıralı 
kereste 

1 - Yukarda miktarı yazılı çıralı kereste açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme 
saatı hizasında gösterilmiştır. 

111 - Eksiltme :L8 IV.939 cuma günü Kabata,ta Leva· 
ztm Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

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

V - İstc:klilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7,5 teminat paralarile mezkür Komisyona gel· ı 
mel eri. (2714) 2-4 

Cinsi Miktarı Muh.Bed. %7,5 T. Eka. ıekli 
Li. Kr. Li. Kr. gün Ye saati 

--- ---- ------
Asit sut- 950 Kilo 1140 .- 85.50 aç. eks. 3.V.939 14.30 

rik 
Asit tar· 
tarik · 

Tanen al
kol 

A•it sül· 
fürü 

Terden 
füzüvar 

Fosfata· 
monyak 

650 

400 

1000 

100 

1so 

" 

" 

" 

" 
,, 

JelAtin 450 kg. 
Rondel kü· 550 ,, 
kürt 

643 .50 48.23 ,, ,, 14.45 

1380 .- 103. 50 " " 
15 

420.- 31. 50 pazarlık ,, 15.30 

150.- 11. 2S ,, ,, 15.45 

22~.- 16.87 " " 
16 

61' .- 60. 62 aç. eka. ,, 16.30 
193 .- 14.48 ,. 4.V.939 14 

Şarap ma- 463 litre 944 .- 70. 80 • " 
14.30 

yası 

"5 kalem,, 
1 - Yukarda cins ve mikdarı yazıli c-em•an 9 kalem 

şarap mayası ve eczası mubayaa olunacaktır. 
il - Alım şekilleri muhammen bedelleri, muvakkat 

teminatları, eksiltme gün ve saatleri hizalarında r6steril
miştir. 

ili - Eksiltme Kabataşta Levazım Şubesi . Mlldllriye· 
tindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gtin s6ztı geçen Şubeden pa
rasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aa· 
atlerde % 7,5 gilvenme paralariyle birlikte mezkdr Komia· 
yona ielmeleri. (2587) 2-4 

••• 
Cinsi Miktarı ~fob.bedeli % 1.S eksiltmenin 

lira teminatı Gfinn tekli aa. 

Amerikan bezi 10.000 metre 2200 -165-4.V.39 A. eka. 13 
Bergamut 250 kg. sif 2275 170 62 8.V.39paz.ltk 14 

esnası 

1 -. Şartnameleri mucibince yukarda cinı ve miktarı, 
yazılı iki kalem malzeme hizalarında gasterilen usullerle ek
siltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminat paraları 

ve eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
ili - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabatatda 

Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komiayonunda ya• 
pdacaktır. 

iV - Şartnameler ve amerikan bezi numunesi her glln 
sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaat
te % 7,5 güvenme paralarile mezkür Komisyona relme-
leri. (2614) 2-4 

Cinsi Mikdan 

• • • 1 
Muhamm. % 7,5 

bedeli teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

Ekıiltme 
Şekli Saat 

Kalın çivili 1606 met. sif 2803.27 210.22 Açık Eka. 15,
kayış 
Rapit ve ek-
selsiyor ince 
çivili kayış 600 ,, ,, 
rap it 

807.30 6054 ,, " 15.30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda mik
darı yazılı ince ve kalın çivili kayış açık eksiltme uaulile 
mubayaa olunacaktır. 

il- Muliammen bedeli, muvakkat teminat paraları, 
eksiltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 26 4.939 çarıamba günii Kabataıda Le
vazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komi.t
yonunda y~pılacaktır. 

iV - Şartname ve ntımuneler her gtin ı6ztı geçen Şu
beden parasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gi)n ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıel-
meleri. (2340) 4-4 
!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

= ~ Mektep ve Hastanelerin ~ 
= = 
~ ihtiyacı olan Bat- ~ - -
~ taniye, Yatak, i 
~ Yorgan, Çarşaf i 
= ve Havluları 5 
= = 5 lıtanbul, Sultan Hamam 5 
~ (Tel. 20625) $ 
- = : ve BeyoQ'lu, istiklal caddeıi No. 376 tTel. 40007) § 

§_: 8 U R S A P AZ A R 1 H A S A N H U S N U =-~ 
_ da arayınız • • • _ 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objct de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lleu d'adjudication et du 

Cahier des Charge• 
Jours Heures 

d'adjudioat. Htimatif provi80ire 

A) Adjudications au Rabais 

Conıtr. maison Kaymakamat bourr Eğri· 
dir ((aj.) 

Conıtr. 7 dalota ı,lroute Keçiborlu· U1u· Publique 
borlu 

Coutr. mur bAt. hole ismet Paşa 
" Conıtr. bat. ecole a Bandırma ,, 

Con tr. refectoire et local de ıport en ,, 
annexe au corpı de rarde a Yıldız 

Bol• de Con•tructlon, Planchea, Poteaux ete. 

Cable ~o cuivre nu et barre en cuivre : 
44475 k (Cab. eh. 17.1 P.) 

Cible ıouı terrain : 658 j0 m. (Cah. eh. 
P. 287J 

Pli cach. 

.. 

Transport - ~gement • d6chargement 

Tranıport articJes monopoliıea Publique 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmprimes Publique 

Combu tlble Cı!rburant- Hulles 

Huile vacoum : t. ·id. valv .. line : 2,5 t. G, e a gre 
mozout: 1 t. 

Dlvers 

Fer T et fı l gal11anise 
Tuyau:ıı. condcnat ur de tuı b ıne No 1 : 

3000 p. 

Boit• s en alı.ımini1.rm: 17 lota (C .. h. eh. 
P. t 50) 

Provlalon• 

Publique 
Plı cach. 

" 

Publlque 

2973 18 

3604 80 

249 50 
8f145 67 
4639 78 

35091 il 

57465 -

800 -

764 -
9527 92 

30000 -

188:1 30 Paille : 110.9 t. 
Farioe:81 t. 
Ble : 150 t. 

Gre a gre la k. o 12 
Pli cach. 7500 -

Viande de breuf: l 10 t. (aj.) Gre a rre 

B) Adjudications a Ja surenchere 

Effeta de men•ie Publique 

Journaux aınıaa.eı de Son Posla 
Boiı de dıene : 290 quint Publique 
Boiı de ıı.pio : 200 quint 

" Graphite : 3356 k. ,. le k. O 10 

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazarteıi 24.4.939 

Aitten silrme nraba (lnhiearlar U Müd.} No 986 
Motör tamirıne ait ölçü ve tamir aletleri (D. D. Y.) No 990 
Susta muayene tc.zgihı ( ,, ,, ) No 990 
Hava komprcı.Ö rÜ (,, ,, ,, ) No 990 
Sıva pü kürmc makinesi ve çimec.to enjektörü (D. D. Y.) No 1011 
Elektrik molörü (,, ,, ,, ) No 1018 
Bilyalı yatak ve çelik bilya (,, ,, ,, ) No 1018 
Tapa kapıül ve av kovanı (inhisarlar U. Müd.) No 1014 
Fıncab (PTT. Lvz Müd.) No 990 
Cümhuriyet, Sarkışla İ,tıklar okul binaları zemin kat int (Sivaı 

Naha Müd) No 1015 
Okul bina11 inşHı (Eskişehir Nafıa Müd.) No 1017 
Şoae tamiri ( ,, ,, ,, ) No 1017 
Ham ipc:k kumaı (Ask. Fob.) No 1017 
iki aygırhk aşım durakı inf. (Bünyan Kaym1tkanhtı) No 1020 
Fizik ve kimya aletleri (Teknik ol:ulu SAK.) No 1020 
Ecıa alit ve edevatı (l.t. Vd. Veteriaer Dir.) No 1000 

• 

Vil. lıporta 24-4-.39 16 -

" " 5-5 39 16 -

,, 
" 

2 .. -4-39 18 -
601 43 ,, Balık~ıir 

348 - Dir. SQı ete lıt. 
4-5-39 10 -
8-5-39 14 -

2631 83 Dir. Gen. Electr. 1.t. 23-5 39 15 -

4123 ~ 
" 

29-5-~9 15 -

Dir. Monop lea Antalya 3-5-39 15 -

Vil Isparta 28-4-39 16 -

Com. Ach. Place Forte Çanak. 27-4-39 il -

5- 30 
7 ı 4 59 

Dir. Pepi 1. Vigne A'llericaine Tekird A' 4-5-19 ı O -
Dır. Gen. Electr. İst. 25-5-39 15 -

2250° - Com. Ach. Mioist. Def. Nat Aok. 9-5-39 11 -

J.ı2 - Com. Ach. Div. Isparta 28-4-:\9 16 30 

" 
,, 

" 
Bornova 244-39 9-11 

562 50 ,, ,, 
" 

Luleburgaz 4-5-39 11 -
,, ,, ,, Tekirdat 10-5-39 14 -

5eme Bur~au Ellecutif lst 8..:yotlu 27-4-39 9 10 
Rue ~ omtom No 12 

Adm. Jonrnal Son Posta 
2 21 Dir. Forels Isparta 25-~-39 14 -
1 50 

" • 25-4-.}9 14 -
25 17 Dir. flabrique P.T.T. i.t. 8~-39 15 -

Elektrik tuiaah iç.in demir putrel, lokomobil v. •· (Kc,an Beled.) 
No 1020 

Gaz emiei motör, dinamo ve hademe elbisesi (Yüksek Müb. Mek-
tebi ) 1020 

Pirinç ve bulgur (Ank. Lva ) No 1021 
Yağ kurutma cihazı (lıt . Elektrik İşleri) No 10'21 
Elektrot (Aık. Fab.) No 1021 
Müıe tamiri (lst. Aaırıatika Mü:ıele,i) No 10'l3 
Beton orme köprü inşası (Samıun Su işleri 8-ci Şube MOb.) No J023 
Cephanelik inş. (Çorlu Kor) No IU22 
Ekmek pişirilmcıi (Tophane Lvz.) No 1022 
Sığır eti (Kır idareli Tümeni) No 10'22 
Radyo evi için yap. vestiyer, şef kür!IÜsü ve külOpbaoe dololpla•ı 

(Radyo Evi Müd. Ank.) No ıuı3 
Ser inşaa11 (İzmir Nafıa Müd.) No 1024 
Parke taşı (Sivaa Beled.) No 1024 
Sert butday (Lüleburgaz Tiimeni) No 1025 
Hacı Ömer camii tamiri (Malatya Vakıfliılr Müd.) No 1025 
Lokomobil, tranform~tör ve izolatör (Siird Beled.) No 1026 
Aık. müzesi tamiri (lat. Komut.) No lfü8 
Benzin ( ,, ,, ) No 1032 
Bakım müstehlik malzemesi (İst. Komut.) No 103~ 
Talim ve terbiye malzemui ( ,, ,, ) No 1032 
Rende, plinya ve çekiç (Çorum Vil.) No 1030 
lnlmarlar mamulitı nakli (Diyarbakir İohiaarlar Baımüd.) No 1030 

• İnR'iliz eieri, nal çantaaı 11. s. (LUteburı-az Tlme•İ) filo I~ 
• Dökkan enkaala11 (İzmir Vakıflar) No 1031 · 
Jimnailik salonu tamiri (Kabataş Liaeai) No 1031 

Toka (Tophane Lvs.) No 1033 
Tathlr makioeıi (Selimiye Aık. SAK.) No 1033 • • Hurda tinko ve kurşun (let. Beled.) No 1034 
• Yazıhane eşyası (İst. 5-inci İcra) No J03t # 
Bulgur, meroimt:h, pi ı inç, k . fuulyo, zeytin Ye mokaro• (1' 

Tümeni) No I034 
lıkele tam.ri için alet (İzmir Lvz.) No 1034 
Yiln eldiven (Tophane Lv:ı:.) No 1031 S\ 
Akümıılatö~ tamiri. (Tophane Lvz.) No 1034 
Bına inş. (lzmir Lvz.) No l0.~4 

Bakteryoloji binaıı inş (lzmir Bakteryoji Müuseıe i Dir· 
Pirinç (Diyarbakır Lvz.) No 1030 

M emento des 
ttts -

Lundi 24.4.939 

Charrette (Oir. Gen. Monop.) No 986 
Materiel pour repnr. oteur (Ch. Fer Etat) No 996 
Etabli pour controle rcssort ,, ,, ,, No 990 
Comprcaıeur d'air " ,. ,, No 990 
Machioe foulante d'endait ,, ., ,, No 1011 

et injecteur de ciment 
Moteur electrique 
Couuinets a billea et billes ,, 

,, 
,, " ,, 

No 1018 
No 1018 

~n acier ı' 
Capaulea et douilles de ch1t11e (Dir. Gen. Monop.) No 10 
lıolateuu No 2 (Dir. Economat P.T.T.) No 990 ~ 
Coaatr. rez-de-chllussee ecolu Cumhuriyet, Şarkı,la et fıtl~ 

Trav. Pub. Sivas) No I015 
Conıtı. bitiase ecolc (Dir. Trav. Pub. Eıkişehir) No 1011 
Repar. cbauııaee ,, ,, ,, ,, No aOl7 
Etoffe en ıoie bruto (Fab. Mıl.) No IOl7 8~ 
C uo•tr. StRtion vaccin pour 2 taureaux (Kaymakam•t 

No 102U 
lnatruınents de phyıie d de cbimie (Com. Ach. Ecole fe' 

No IOLO 
lnıtruments medicaux (Dir. V eterioaire Vil. Iat.) IO'lO ~ 
Poutrelle en fer, locomobile de. pr. inatnl. tltctrique ( 

Kcşım) No 1020 1 
Moteur imbibant le petrole, dynamo et habib pour ıııb' 

(Ecole Sup. du Geoic) No 10'20 
Riz d ble concaHe (lot. Tophane) No 1021 1~1 Appareil pr deHecher l'huile (Dir. Gen. Electr. lıt.) No 
Electrode (Fab. Mil.) No 1021 
R'par. Muıee (Musees Antiquiteı l.t.) No 102J J. 
Conıtr. pont en bHon arme (lng. 8-me Section Aff. tıydt' ~ 

Samıuo) No 1023 
Conıtr. depôt munitiooı (Corpı Armee Çorlu) No 1022 
Fabrication pain (lnt. Tophane) No 102:1 
Viande de mouton (Div. Kırklareli) No 1022 
Choire pr. cbef, armoires de bıbliotbeque pr. maiıon 

Maı on Radioa Ank.) No I023 
Constr. ıure (Dir. Trav. Pub. lzmir) No 1024 
Ble dur (Div. Lüleburgaz) No 1025 
Pierres parqueta (tt1unicip. Sivasl No 102.t {jZJ 
Repar. ~oıquee Hacı Ömer (D~r. Vakoufı Malatya) ~o 1 ~o 
Locomob,ıe, traoaformateur et ısolateur1 (\1unieip. Siırd) 
Repar. Muıee Milıt. (Command. Iıt.) No 1028 
Benzine ,, ,, No 1032 ,ı 
Articles de conıommation pr. maiıoo manipulation (Coı:rıdl' 

No 1032 
Articles de sport (Command. Iıt.) No 1032 
Riz (lal. Diyarbakir) No 1030 
Cabot, pline el marteaux (Vil. Çorum) No 1030 ,1 1 
Transport• article» mooopoliıes (Dır. Pıincip. Mouop· plf 

No 1030 
• Harnaiı anglaia, HCI pr. fer a cheul ete. (Div. L01' 

No 103l 
• Decombrea de boutique (Dir. V .ıkoufa lzmir) No 1031 
Repar. salon gymnaatique (Lych Kabataş) No 1031 
Boucleı (lnt Tophane) No 1033 
Machioe de nottoyage (Com. Ach. Mil. Selimiye) No ıoJJ 
• Zıuc et plomb umelote (Municip. Iat.) No 1034 
• Meuble de bureau (5-eme Bur. Executif I.t.) No 1034 
Oliveı, macaronis, riz lentilles (Dıv Kırklareli) No 1034 
Articlea pr. rep. echelle (lot. lzmir) No 1034 
Ganb en laine (Int. Tophane) No 1034 
Rep. accumulateun (lnt Tophane) No 1034 
Conıtr. bat (lnt. lzmir) No 1034 

,, bit bactereologiqu~ (Dir. lo•1itut Bactereoloıiqıle 
No 1034 

imtiyaz sahibi ve ya.ıı işleri Direktörü : İımail (jltıt 
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