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~ ~liting Muameleleri ve lngiltere ile Ticari 

Münasebatımız 

'•n 1 
tere ile meycut ticaret an-

~l• ratmea iki memleket 
t kliring yoluyla yapılan 

't' '-'tıahldelerinin inkişaf ede· 
~ •ôyleniyor. Bu hususta a· 
}' t tGccarlarla iktisadi maha
il 'Phtırnız tetkikattan İngil

~. t. •rıımızdaki ticaret 'mua
,;1tıln gevtek gittiği anlaşıl
~tır,. Gerçi Türkofiıin bafta-

11 '~1nde ldirini htuplarının 
it~ "-ılyon Türk lirası arasın
ti,tt~v~~ ettiti görülüyorsa 
111 j lırıng yibünden muame· 
\!~ 112iltere tüccarlarını boş· 
11.~td" . 
"Gt• 1tı temin oluomaktadır. 

ltle nıuamele yapmak iti-

ı ~ı· ~ı.ılunan lniiliz müeue · 'l 111tıi ıistemini anormal 
•tı.ı'ı.a telikki ettiklerinden 
~ So davranıyorlardı. Fakat 
'alt Vyetler, ıonra Almanya 
~ •lcıben diter memleketler
~t t.tibindenberi tatbik olu-
1 trfanjable uzlaşmalar ae

ı~. Qiiltere ıle olan muame
b~ Çok ~erilemitti. Bu tar
~ t• loriltere tarafıadan 
'dil •dilmeai işleri ni•h,.ten 
i 
1~1ıı~ftı. Fakat devlet müea· 

1
l ~ıtı loıiltere ile olan huıu
•1,~ 'dili anlaşmalar bir tnra

ıııı 1lırıa ; kliriaı ıistemi ı.,ile 
Cı~ Gtı .. ebetlerimiı. bidayette 
s:ııı etmiş ve memleketimi· 

"'· f, YÜo ipliti ve koloni 
~1·1 ~ ı e diter bazı maddeler 

~/'t Ye ıart a-önderilmişti. 
ı •t ki gelen mallarao dö· 
i:'t• beklemiye tabi tu lul

~11 '? logfüzler fazla bekle
~ -~•e Türkiyeye mal iÖnder
~1 .li:vath davraamıılardır. 
~.1. 1tıiiliz firmaları malımızı 
~,"ıden ancak bir sene son· 

iıı~ıı alabiliyoruz. Bizim bu 
'~lıtr işimlı.e i'elmez demi

İı. &şiardır. Di~er bıuı fir
İSİtı' eğer muayyen bir za
~Qı'dt Paramızı verebileceği· 
~~tı edebilirseniz siu istedi
' llt ınal ganderebiliriz, di-

•i,~ 1-" ~kat tilccarlanmız kli
tıd ltıınin ioaplarına tabi ol

ır, llll bu teminat ve taab
'tııı •debilecek bir vuiyette 
~;tlardı. Bundan dolayı 

~ >ıt tsseıelerile genit ölçü· 
~t!~bilnıek imkanlan elde 
bio 'flır. Zira Merkez Banka
~ ~e olarak kalan eşya be
~ tı •ncak ııraıı geldikçe ve 
Lit ~ıdtnadan da bloke edil

'. ıııG;•\lldür. ~u usulün de
• iıı d•tınce logiliz müeııe
'Qı~ iltzusunu yerine getir· 

~. Yoktu. İna'İliz fabri-

kaları gönderdikleri malların fai· 
zini hesap etmiyerek ve kısa va
delerini bazan temdit etmek sure
tile de faizsiz olarak mal gönder
meli kabul etmitlerdir. 

Ancak mal bedellerinin intiza
ra mahal bırakmadan gönderilme• 
sini iıtiyorlardı. Bunu temin et
mek mümkün olamayınca ancak 
takas suretile mal g~ndermek 
imkinları aranmış ve İniiltere ile 
~akas muamelelerine girişilmiştir. 
lngilizler bloke paralanoın da 
bloke edılmek ıçm kıymet 
itibarile yekun tutabilecek ve 
kendi kolonilerinde az istihsal o
lunan maddeleri yurdumuzdan it
hal etmiye başlamışlar ve ilk it 
olarark büyük miktarda tiftik sa
tıu almıtlardır. 

İngiliz müesseseleri takas yo· 
luna girince son altı ay içinde 
fazla miktarda Türk malı iıtemit· 
lerdir. Bizim için İna-iltereden ithal 
edilebilecek mensucat ve falnika
Janmızın ham maddelerinden olan 
yün iplik, pamuk İ}'liği, ham yün, 
manifatura eşyası iİbi mallardır. 
logili:der bazı mallanmıı.ı tivat i
tibarıle yüksek bulmaktadırlar. 
Fakat iki hükümet, mukabil ko· 
laylıklar a-östermek ve ithalat eş
yalarına prim verılmek ıuretile de 
logilizlerin bugüne kadar yapma· 
mış olduklan prensip fedakarlığı· 
m bundan sonra yapmalarının çok 
yerinde olacağına fÜphe yoktur. 
Bu noktanın ehemmiyeti büyük
tür. Çünkü dünyada en mükem
mel tiftik iplij'İ imal ve ihraç e
den İugıliz fabrikaları oldufiu hal
de bu fabrikalar bu mühim işi ta· 
mamen Almanlara kaplırmıtlar ve 
bu hareketlerile hem bizi, hem 
kendilerini mutazarrır etmişlerdir, 

Çünkü Almanya bu gibi mal
lan hem daha ucuza mal etmekte 
hem de daha ucuza satarak İn· 
giltereyo rekabet etmektedir. Ba
zı telakkilere nazaran eğer Tür· 
kiye hükumeti İııııilterenin ihli· 
yacı olan ve takas anlaşmaııııa 

dahil bulunan malların arasına 

diğer muhtelıf maddeleri de ilave 
ehirir. ve karşılıklı bir takas pri
mi temini mümkün olabilirse iki 
memleket araaındaki ticari müna
sebetlerin inkişafa yüz tutacağı 

şüphesiz görülmektedir. İnailizle· 
rin ıon bir ay içinde mal almak 
teklifierinde bulunmadıkları halde 
en kritik bir vaziyete rağmen Al· 
manlar mütemadiyen Türkiledeo 
mal talep eylemektedirl~r. logiliz 
müesı;;eıelerioe piyasamızdan ya
pılan bütün tekliflere gelen ce
vaplar fÖylece hulasa edilebilir : 
Fiyatlarınız yük.ektir .. 

ALAR. 

~ 
t .. lamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

~~bul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

t't 1'•ıae tatbikat mektebinin dershanesinde tadilen 
t,>'a.pılacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 5 mayıı 939 
lit tıll ıaat 11 de yapılacaktır. Muhammen keıif bedeli 

._it' ~g karuıtur. İlk teminatı 201 liradır. Şartnamesi 
~1 

bedeli mukabilinde İst. Komutanlık inıaat ıube
-

11l•bilir. lıteklilerinin ilk teminat makbuzu veya 

•ektublarile 2490 sayılı klUnun 2 't'e 3 maddelerinde ya 
•ıh 't'esikalarile ihale gfinüfen en az sekiz glln ev'f'eliae 
kadar Nafıa Fen İşleri Müirlüklerinden alacakları veıi
kalarile beraber belli grin ' saatte Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna geıeleri. 

Lüleburgaz BeHiye Reisliğinden : 

Lüloburgazda Gündoğu :ıahallesinde, Ekıp bina ı ciYarın
da Belediyenin göstereceği mhalde, kezalık mezkur mahallede 
eski mezarlık altında, kezafü Ualediyenin gfütereavği mahalde 
Ye üçüncüsü BeJediye mezbaasında ve Belediyemn gö terece· 
ği rııahalde 3 aded arıeziyen uyusu açılacaktır. 

Beher kuyunun bir meteden 140 metreye kadar 
lik itibarile beher metresi al şar liradan ve 140 tan 
ıcab ederse ıekizer liradır. 

derin· 
yukarı 

Tekmil alaı ve edevatı 
teJhhide aid olacaktır. 

veişçilik ameliyesi kamilen ll'Ü· 

Arfeziyene konacak boruıun kutru beş inç olacaktır. Ve 
kı·zalik müteahlııde aiddir. 

Müteahhidin yapacağı lrleziyenlerden beheri meydana 
geldikten ölçü üzerine taayyüı edt'cek istihkakı, alınacak istih
kak raporu üzerine Ankanda Belediyeler Banka ından alı
nacaktır. 

Gerek işçilik vesair ve gerekse boru mecmuu bedeli mu· 
hammeni olun 3780 liranın % 7,5 teminat akçesi Mıılsnndı· 
ğına depozito teslim edildiği e dair vesika ile işbu i te ehli
yeti olduğuna dair v<!~aik ıbrıız etmek §artile talih olanların 
9 mayıs 939 .. alı günü saat 16 ya kadar Belediye Encümeni· 
ne muracauerı uan ornnur. 

Ernurum Türk Hava Kurumu Ba~kanlığından : 

Vil~yet merkezinde yeniden yapılacak olan Hava Kurumu 
bina:,ını l mayı .. 939 dan 22.5.939 tarihine kadar 22 gün 
müddetle 20000 liralık inşaatı kapalı zarf u .. ulile eksiltmiye 
kon• Jmuştur. • 

Eksiltme 22.5.939 pazartesi giiniı ~ant 16 da Hava Ku
rumu binası içinde teşekkül edecek Komisyonca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1500 liradır. 
lstekhier bu işin evrakı fenniye ini ~nurum Hava Kuru

mu mcrkezinderı alıp okuyabilirler. 
4 - Ek~ilımeyf>, Vilayet makamından bu işe mahsus o

larak ehliyet VP. ıkası almış olanların iştirak edebilecekleri ve 
ehliyet vesikası istihsali için eksiltme gününden sekiz gün ev· 
vel istida ile Vilayet makamına müracaat edilerek o zamana 
kadar yapmış olduğu işlere dair vesikanın leffedilmesi. 

5 - istekliler teklif nıektublarmı iyice kapatılmış ve mü
hür mumile mühür enmiş olduğıı halde birinci maddede yazı
lı gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine 
vermel"'ri rner.buridir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul 
edil~ez. 

İstanbul Nafıa MüdürltlA-ftnden : 

8.5.939 Paı:artesi günü saat 14 de İstanbulda Nafıa Müdftrltl
ğü Eksiltme Komisyonu odasmda (9999,45) lira keşif bedelli Aya
sofya müzesi tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husuıi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hülaaasile buna müteferri di~er evrak dai· 
resinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (7~0) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu İfe benzer it yaphtına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İıtanbul Vilayetin· 
den eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına 
ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. • 

Kütahya Vilayetinden : 

Eksiltmiye konulan iş : 
1 - Kütahya - Afyon yolunun O~ 000 ile O X 404 kilo· 

metreleri nra&ındaki beton yol ve trotuvar in~aatı, keşif b.:deli 
15,525 lira 2 kuruştur. 

2 - Eksiltme 9.5.939 salı günü saat ıs te Kütahya Vil!
yeti D<iimi Encümeninde kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, ha· 
yındırlık işleri genel şartnamesi, hususi fenni ~artname ve pro
je 50 kuruı m Jkabilinde Kütahya Nafıasındsn alabilirler. 

4 - Mali !lene nihayetinin takarrübü dolayuile projelerin 

Naha VekAieti Şose ve Köpriiler Reisliğinden tetkik ve tas
dikinden sonra yapılaoak: t~terrttata aid tadilatı istekliler 
aynen kabul edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye ~irebilmek için isteklileriu 1164.38 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağl gündea en 
az 8 gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla Nafıa Müdürlüğü· 
ne müracaat ederek bu işe mahsus vesika almaları şarttır. Bu 
müddet zarfındn ve ika talebinde bulunmayanlar ek~iltmeye iı-
tirak edemezler. ,, 

6 - isteklilerin teklif mektublarını 2 nci maddede yaıılı 
saatten bir saat ev\•eline gelinceye kadar Daimi Enctimene 
makbuz mukabilincie vernıeıeri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

İzmir Belediyesinden : 
Selçuk mahallesinin 65 l sayılı sokağında 645 sayılı 

sokak kanalizasyonuna bağlanmak üzere 80 metre boyda 
kanalizasyon yaptırılması başmühendiılikteki keşif ve şart· 
namesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
420 lira olup ihalesi 9.5.939 Sah günü saat 16 dadır. lı
tirak edecekler 31 lira 50 kuruşluk teminat makbuzile ea
cümene gelirler. 

• • • Selçuk mahallesinin 661,657 sayılı sokaklarında 
97 metre boyda kanalizasyon yaptırılması baımühendislik
teki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli 565 lira olup ihalesi 9.5.939 salı günü 
saat 16 dadır. İştirak edecekler 42 lira 40 kuruşluk teminat 
makbuzile encümene gelirler. 

Haydarpaşa Liı si Satınalma Kurumundan : 
Haydarpaşa Lisesinin arka kısmında ağaçlanmıt ıaha

nın dikenli telle tahdidi ve su tesiıat işleri 2490 sayılı art
tırma ve eksiltme kanununun 46 ıncı maddesinin B. fıkra· 
sına tevfikan pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3.5.939 çarıamba günü saat 15 te Beyoğlu 
Karlman karşısında Liseler Satınalma Komisyonu bina11 i
çinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1076 lira 68 kuruş olup ilk teminatı 
81 liradır. 

İstekliler ıartnameyi okulda görebilirler. Taliplerha 
cari sene ticaret odası vesikaaile birlikte bu gibi iıleri yap
tığına dair reı.mi makamdan alacakları belğe ile birlikte 
belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 

21.4.939 tarihinde ihale edilmek üzere 3763 lira ile açık 
eksiltmeye konulmuş olan Adana ismet İnönü kız cnıtitüsü 
mutfak, çamaşırhane ve yemek pişirme atölyeleri tesisatına is
tekli çıkmadığından müddeti 2.5.939 tarihine müsadif salı gil
nü aat onbire kadar uzatılmıştır. İsteklilerin bu tarihte Nafıa 
Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

D. D. Yolları ve Limanları işletme U. idaresinden : 

Keşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci istasyon meyda
nının tesviye tanzim ve parkelenmesi ile kanalizasiyon in· 
şaatı kapalı zarf usulile 11.5.939 perşembe günü saat 1.1 de 
Sirkecide 9 uncu itletme binasında eksiltme komisyonu 
taaafından ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 lira teminatı, ıartna· 
mede yazllı vesikalar ve teklif mektuplarıoı ihtiva edecek 
olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler Ankara, 
İzmir ve Sirkeci veznelerinden 235 kuruş mukabilinde te
min edilebilir. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 13.000 lira olan 20 ton gliıerin As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma ko~isyo· 
nunca 12.6.939 pazartesi günü saar IS te kapah zartla ihale e• 
dileeektir. Şartname par1&ıı olarak komiiyondan verilir. Talip· 
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Bu gün ilan olun n münakasa ve müzayecler Listesi 
------------------------------------------------------- ----------------------------------· 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Adana ismet İnönü kız enstitüsü mutfak 
çamaşırhane ve yemek pışirme atölye
ıi tesisatı (temd.) 

Sirkeci istasyon meydanının tesviye, tan
zim ve parkelenmesi ile kanalizasyon 
inş (şart. 235 krş.) 

Bafra içme sa tesisah projesinin tanzimi 
işi (temd.) 

Karaağaç müessesatında yer altında ben· 
zin tankı yap. 

Aç. ekı. 3763 -

Kapalı z. 46848 -

Paz. 36CO -

Aç. ekı. 305 49 

l raçlar, Kllnlkve ispençiyari allt, Hastane Lev. 

• 

Seyhan Nafıa Müd. 2-5-39 11 -

3514 - D. D. Y. Ank. l.zmir Sirkeoi ıt-5-39 tl -

270 - Bafra Beled. 1-4-39 itib. 1 ay 

22 91 İst. Belediyui 11-5-39 14 30 

Gliserin : 20 t. Kapalı z, 13000 - 975 Aık. Fabr. U. Mild. SK.. Ank. 1a5.39 15 -

Elektrik Havagazı-Kalorlf r tesisat ve malzemesi) 

Motör veya lokomobil, dinamo tel v.s. e- Siird Beled. 24-5-39 
lektrik mal1:emesi (şart. 50 krş.) (temd.) 

Hükumet konağı kalorifer teaisab (temd.) Paz. 16036 20 

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

Kaputluk kumaş : 5000 m. 
Erat için muşamba: 1500 ad. 
Elbise (ceket, pantalon, tozluk ve kasket) 

121 takım, kaput: 121 ad.-poıta çan
taaı ve fişenklik 

Kapalı z. 

" Aç. ekı. 

l.'>500 -
10500 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Muhtelif kırtasiye: l IO kalem 
Otobüs bileti bastınlması : 4000000 ad.

karne : IOOOO ad. 

Kapalı z. 
Aç. eks 

6280 -
1706 -

Mobllya ve bUro e,yası, Mufamba - Hah v.s. 
Sıra: 50 ad. 
Storlu muşamba perde : 54 adet Paz. 

beh, 10 -
232 20 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 
Ben:ıin : 40 t. 
Fınn odunu : 50 t. 

Kapalı z. 10000 -
Pa.z. 

Nakliyat Boşaltma- - YUkhdmA 

İnbi.ııarlar mamulatı nakli : 5000 t. 

Müteferrik 

Otomobil lastikleri iç: 44 ad.-dı~: 44 ad. 
Dolma tüfenk kapsüllü: 400JOO kutu 

(•art 149 krş.) (ıemd.) 
Kundura malıemesi : 7 kalem 
F ort aroıöıü : 1 ad. 
Kadıköy yolları için adi kaldırım taşa : 

4i,O m 3 
Civata ve ıomun 
Demir boru v.ı. Büyükdere Meyve İslah 

istasyonu için 
Kapsül : 200000 adet 
Dizel motörlü torna tezgahı 
Devvar pota ocağı : 2 adet 

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Beyaz sabun : 3000 k.-arap sabunu : 30 
t.-to.z ıabunu : 1 ,5 t. (temd.) 

B) MUzayedeler 

Yazıhane eşyası 

Aç. ekı. 

A~. olu. 
Paz. 

" 
Aç. ekı. 

Kapalı ıı. 
Aç. ekı;. 

" 

Aç. ekı. 

Aç. elu. 

Beykoıda Toknt çiftliğinde rilzgirdan yı- Aç. art. 
kılmış ceviz ağacı : 1 ad.-dişbudak : 
3 ad.-çam: 12 ad.-akasya: 18 ad. 
ıhlamur : 1 ad. 

3609 56 
25876 -

763 80 
4600 -
1000 -

8395 43 
1198 50 

300-
1250 -
4500 -

9240 -

lerin muvakkat teminat olan 97j lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 1 de kadar komisyona vermeleri ve keo· 
dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Isparta Naha Müdürlüğünden : 

1 - Pazarlığa konulan iı : 
Isparta ViJayet Merkezi Hükumet konağında yaptırılacak 

16036 lira 20 Kr. keşif bedeli kalörifor tesısatı olup 938 ma· 
li yılı içinde 5000 liraıı 939 mali yılında da 11036 lira 20 ku· 
ru~u verilecektir. 

2 - Bu işe aid evrak ve aartnameler : 
A - Bayındırlık ışleri genel şartnamesi. 
B - Yapı işleri umumi ve tenni oartnameai. 

1202 20 Isparta Nafıa Müd. 25-5-39 

1162 -
1s1 ~o 
185 -

Orman Kor. Gen. Kom SAK. Ank. 10--'·39 15 -

n " " 
Karadeniz Erctli Kaymkamlıtı 

471 - İst. Elektrik i,Ieri U. liid. 
148 - Ank. Beledi yHi 

a1 ~O Diyarbakır Lise Direk. 
İst. Gümrükleri Başnıid. 

750 - Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
Selimiye Ask. SAK. 

91 - Adana İnhisarlar BaımOd. 

270 72 İıt. Elektrik işleri U. Mftd. 
1940 70 lnblearlar U. MGd. 

10-5-39 11 -
17·5-39 15 -

ı 2--5-39 15 -
12-5-39 10 30 

6-5-39 10 -
... 5-39 10 -

8-5-39 10 -
1-5-39 14 -

'\ 

22-5-39 16 -

15-5-39 15 -
3-5-39 13 30 

58 - Gümr. Muhaf. Gen. Kom. İst. SAK. 27-4-39 11 -
345 - Diyarbakır Belediyesi 27-4-39 14 -
75 - İst. Belediyesi 11-5-39 14 30 

629 66 D. D. Y. Haydarpaşa 
89 89 lıt. Belediyeai 

22 ~O Ank. Belediyesi 
93 7~ Diyarbakır Vil. 

337 50 Aık. Fabr. U. Mild. SAK. Ank. 

693 - D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

15-5-39 15 -
11-5-39 14 30 

15-~-39 1 o 30 
8-5-39 1 l -

12-6-39 14 30 

10-5-39 15 -

İst. 3 ünoQ İcra Mem. Sirkeci, Ank. 29-4-39 
Caddesi Adalet Han No. 11 

9-• 

20 - Emlak ve Eytam Banka11 29-4 39 10 -

C - Sıcak sulu kalöriter tesisatı için umumi ve fenn 
ıartname. 

D - Husu i şaı tname. 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Mukavel~ projesi. 
C- Keşif ve vahidi kiyast fiııtlar. 
H- Projeler. 
lstiyenler bu evrakı ltıparta Nafıa Müdürliiğilnde görebi

lirler. 

3 - 5.4.939 tarihinden itibaren 15 ~ün müddetle eksiltmi
ye konulan bu işin 20.4. 949 perşembe günü f;aat 15 te Nafıa 
Müdürlüğünde teşekkiil edecek Komisyon tarafından ihale olu· 
nacağı ilan edilmiş ise de muayyen gilnünde talib çıkmadığın· 
dau 2490 sayılı kanunun 40 ncı madde~i hükmüne göre bu 
iı 21.4.939 tarihinden itibaren bir ay için pazarlığa bırakıl
mı§tır. 

4 - Keşif bedeli 16036 lira 7.0 kuruş olan bu itin 5000 
liralık kısmı 25.5.939 tarihine kadar ve bakiyyesi de 15.10.939 
tarihine kadar ikmal edilecektir. 

· b" I k · · . kl'l . 1202 lir• ~ - Pazarlığa gıre ı m ıçın ıste ı erın 

kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bundaa başka 
daki vesikalan ibraz etmeleri lazımdır. 

A - P zarlığa girmeden evvel Vilayete müraoaatle 
cak ehli) et \ esikası. 

B - 939 yılına aid Ticeret Odası vesikası. 
Yukarıda yazılı şerait dair~ inde talihlerin 

dede yazılı Komi yonn möracaatleri ilan olunur. 

Siird Belediyesind~n : ı' 
1 - 24 Nisanda ihalesi mukarrer motör veya lok

0 

dmamo ı e l vesair elektrik malzeme ine aid teklifler ~ıı 
görülmediğinden ihale 24 mayıs çarşamba gününe tebır 
miştir. . . . . . ı~ 

2 - Şartnamelerı görmek ıstıyenleno ellı kurut 
havalesi göndermeleri ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. !;,,, 

Karadeniz Eteğli Kaymskamlığıııdau : ~ 

t · d K ·· l f,bl Husuwi darede nümm~esı mevcu aramurse ,ol 
malı boz renk kuına:,ından imal edilmek ~artile ceket, .~(il~ 
tozluk ve kasketten ibaret 12l takım elbıse ve aynı~ crıt 
121 kaput, fotin, posta çantası ve ıi~enklik açık eketll 
retile mubayaa edilecektir· . ııd• 

İhale 17 .5.939 çar§amba günü saat 15 te Komısy0 

pılacaktır. _ . ~ 
Eksiltmive girrceklerin şartnnmeye göre 18::> }ıralı 

n&.t gö!lermeleri ve vekaleten gönderecek şahısların taıı>1 
hiyeti haiz noterlikten musaddak vekaletname ibraz t 

ilin olunur. 

ıJ•v 
Orman Koruma Genel Komutanlık Satın&lma Komisyeıı 

·btl! ... 
l - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtaları 1 • ıO 

5000 metre kaputluk kumaş kapalı zarf .uıulü il~ ib.alesı" 
1939 çar,amba 1ıüni1 saat 15 te Ankara da Yenışehırde 

1 hk binaıındak:i Satmıılmn Komisyonunda yapılaultbr. • ,~ 
2 - Muhammen bedeli 15500 liradır. Muvakkat telll

111 

lira 50 kuru,tur. J' 
3 - Şartnameleor her ııöa parasız olarak Komiıyo 

le bilir. ,l 
4 - iıteklil~rin şartn~tDeaiud~ yazalı veıi~alarla "'" 

klif mektuplarını ıhale saatınden bar aaat evvehne kadar 
na vermeleri ilan olunur. 

• • • 1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtal•';,., 
lçin 1500 adet erat için mamul muşamba kapalı zarf usıJ l' 
ıc111 ıv mayıs ro:1 çıırşamoa gunu saat 11 de Ankara'da 
de Komutıınlık binasındaki Satınalmll Komisyonunda y•P '? 

2 - Muhammen bedeli 10500 lira, muvakkat temiıı•t• 
10 lruruıtur. 

3 - Şartnameler her fÜD par&11z olarak Komiıyo11d• 
bilir. . lı" 

4 - isteklilerin şartn:1mesinde yazılı vesikalarla ber• 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 1' 
vermeleri ilin olunur. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Le\' 

Ankara Belediyesinden : 
Otobü idaresi için basıırılacak olan 4 milyon b\ 

on bin adet karne 15 gün müddetle açık eksiltıııe16 

mu§tar. 
Muhammen bedeli 1706 liradır. 
Muvakkt teminatı 148 liradır. ~F 
Şartnamesiyle biltt ve kame nümunelerini görlJle 

1
, 

lerin her güo yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 
cuma günü saat 10,30 da belediye encümenio• 
caatları. 

• • • 
110 kaltım muhtelif kırtasiye ahna(aktır. Bak: f,t. 

İtleri U. Miid. ilanlarına. ~ 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Hal• 

Diyarbakır Liıe DirektörlliğOndcn : 

Mektebimiz için yaptırılacak 5ô sıra 6.5.939 ' 
günü saat 1 O da lise binasında ihale edilecektir· 1 
men fiat 10 lira, teminab muvakkata 37,5 liradıt• ~ 
rin teminab muvakkatalariyle birlikte lise direlıl 
müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri BaımftdtırlüğtındeD : ~· 
Aşağıda miktarı yazılı İf, 4.5.939 perşembe gO 

10 da pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerillı 
dürlükteki komisyona gelmeleri ilin olunur. . ,Ş 

\ ~ 54 adet istorlu muşamba perde ihale bedeb 
20 kuruştur. ,~ 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları !.Y l~ 
İzmir Levazım Amirliği S. A. Komiıyonuod•., l 
Ton 

---
30 Kok kömtırfi 
60 Biriket knmürll . ·ı~' 

1 - İzmir tayyare alay birlllderinin açık eSl1 



~~nakasa olunan yukarıda cins ve miktarı yazılı iki 
~ aaıür ihtiyacına talip çıkmadığından eksiltme on 

lılarak ihalesi 2 mayıs 939 sah günü saat 15 te 
İıaıir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda 

Calctır 2 • 
& ...... Tahmin edilen tutarı 1830 liradır. 

.._ Teminatı muYakkate akçesi 137 lira 25 ku-

4 
0 .._ Şartnameai her gün komisyonda glirülebilir. 

- İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına 
;••ika göstermek mecburiyetindedirler. 

2 .._ .Ekailtmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanu
'-.ı 'e 3 üncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı 

•rı ve teminab muvakkataları ile birlikte ihale saa· 
komisyona müracaatları. 

1 Jderıin Gümrük Muhafaza Komutanlığından : 
~ ~ ton kadar Almaa koku alınacaktır. Ketif bedeli 

tadır. 

-~8iltıne 8 mayıs 939 pazartesi günü saat 10 da Mersin 
Uk ınuhafaza Komutanlığında açık eksiltme ile yapı
ır 

~t~ldiJerin 375 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
ş1 tartları haiz almaları lazımdır. 
ıt •rtname Mersin Gümrük Muhafaza Komutaalığın-. 
~ ... 
lıı lon nıazut alınacaktır. Bak : İat. Elektrik İtleri U. Mild. 

'· 

Haymana Hükümet Tabipliğinden : 

~Yıı:ıana İskin dairesince İkizce nahiyesine bağlı 
f, Ahıboz köylerinde inşa ettirilmekte bulunan göç

t\'ferine muktazi 92,000 adet yerli kiremidin 15 gün 
~le ve açık eksiltme ile alınacaktır. 

•nacak yerli kiremidin 76 bini Runkuş ve 16 bini 
~ köylerine teslim edilecektir. 
~er kiremidin muhammen bedeli 1840 olup teminat 
t •tesi 138 liradır. 
tr.aaıi hususi şartnamesi Haymana hükumet tabibli
~e Ankara İskan müdürlüğündedir. Talip olanların 
~ dairelerde görmeleri. 
t'le 4.5.939 perşembe günü saat onda Haymana hü· 
tabibliğinde teşekkül eden komisyon huzurunda ya

~ı tır. Talip olanların mezkür günde komisyona mü_ 
"•rı · 

h. İstanbul Belediyesinden : 

l~Ylikdere Meyve İ&lah istasyonuna Jüzumu olun \'C hep
t~.~8 Hra 50 kuruş tahmin edılen demir buru vesaıre 
tb'ıl.tı:niye .konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

!19 
1lır. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı VP.f'ika ve 89 

~.93;uruşluk ilk teminat makbuz veya mektub1le bcrs ber 
~~ll'l Perşembe günü aaat 14,30 da ÜJimi Eencümeude 
\k •lıdırJar. 
~tp'~1 köy luıymakamlı~ı dalailindeki yollar itin lüzuurn olan 
~~ille 1000 lira bedel tahmin olunan 400 metre ımkiip 
Q dırım taşı açık eksiltmeye konulıuuştur. Ş:u !n ır.ıfsılc 
ı ~41 ~dürlüğünde görülebilir. i~t~kliler :!490 ::J yılı k aıı unda 
t ~ lka ve 75 liralık ilk tt::mıııat ıııaıdıuz veya me • 

eraber ll.5.939 perşembe günü mat 14,30 da Uaimi 
tllde bulun malıdırlar. 

-tt b 
~ eıuiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden : 

~·,~barnmen bedeli 8395 lira i5 kuruş olan muhtelit şekil 
~at~ civata ile somun 15.5.939 Pazdrt"si günü saat 15 te 
~t~•§ada gar binası dahilindeki komisyon tarafından ka· 
&" .u ulü ile satın ahııacaktır. 
~IQ •ıe girme.le ietiyeulerin 629 lira 06 kurutluk rnuvak
ıat~llat •e kanumm tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muh
let~&rını aynı gün saat 14 de kadar komisyon reieJiğine 
&~ ~ lazımdır. 

•oe ait eartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
ır, 

~ Diyarbakır Vılayetinden : 

~-~fıa. 4airesiae eksiltme suretile bir torna tezgAbı alınacak 
~a lllın bedeli 1250 lira ve ilk temrnat 93,75 liredır. 
lıllı•nın ınarknsı O Ariston Akz 15 moJeli 150 gm. 

\ ~ ~~eya B Hochleistungs SchneU Drehbanke a 4 N veya 
~() .acaktır. 

\lt, lör mazotlu tam Diesel S bt.ygirlik ve ~akuli olacaktır 
l~ tanamiıyon milli 1 yatak B pro 'Ol 1 kasnak 301 kas
l~~l ın. 20 metre 6 Cm. eninde kösele kttyış. 
~l e gUoü 8 mayıs 9~9 pazartesi saat 11 ve tealim ma
}trbakır iıtasyon"dur. Müddet 20 ıandür. 

l Ankara Belediyeıinden : 

' Bend suları kentrolii.ndı kullanılmak öıere 200,000 

adet kapsül pazarlıkla alınmak üzere bir haft müddetle açık 
eksilımeye l onuhnu~ıur. 

2 - Muhammen bedeli 300 hradır. 
3 - Muvakkat teminatı 22,50 liradır. 
4 - Şartname ve nümunesi görme isteyenlerin ber gün 

yazı İ§leri kalemine ve isteklılerin de 5.5.939 cuma günü saat 
10,SO da Belediye edcümeııiııe müracaatları. 

Diyarbakir Belediye B şkaolı~ından : 

Diyarbakır belediyesi için mubayaası tekarrür eden 4600 lira 
muhammen bedelli bir adet fort arazözü 6 nisan 939 tarihinden 
itibaren yırmi gün müddttle açık eksiltmeye konulmuştur. 2i niıan 
939 perşembe günü aaat 1 ı de belediye encümeninde ihalesi yapı
lacaj'ındı:ın talip olanların yüzde 7,5 teminatı muvakkatn akça11 o• 
lan B45 lirayı İş bankaıuna teslim etlıfıioe dair banka makbuzu 
veya bu iktarda banka me tubile sözi geçoo günde Encüm .. ne 
mali ve fenni şartnameleri görmek istıyenlerin belediye mubaaebe· 
ııne· müracaat etmeleri alin olunur. 

Askeri Fabrıkala.r Umum Müdürlöğli SatınalmaKomisyonuodan: 
Tahmin edılen bedeh 45 00 Jıra olan 300 kg. hk 2 adet 

De\'Var Pota ocağı askeri tııbrık lar umum miıdürhiğü merkez 
satmalma korııiıyonunca l:l.6.939 pazartesi günü saat 14,30 da 
açık ekı:,iltme ile ıhale edılecektir. ~artname para.>ız olarak 
komisvondan verılir. 

Taliplerin muvakkat temıuat olan 337 lira 50 kuru§ ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nıaddelt":dndeki veiaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu İ§le alakadar tüccardan olduklarına 
dair liuret odaısı veııka iyle mezk\tr bün ve iaaue koınisyooa 
ınliracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıfıı İıtanbul Satınalma 
Komisyoaundan : 

1 - Teşkilat eratı için 7 kalem kundura malzemeıinin 27 
niaao 939 perşembe günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - 'f nsınl nmış tutarı 7b3 lira ijQ kuruştur. Malzeme Hilesi 
komisyoud dır. 

3 - İsteklilerin kanuni ve1ikaları ve 58 liralık ilk teminat 
makbu:darı ile Galata eıki İthalat Gümrüğü binuıodaki komiıyo· 
na relmelıri. 

• * * 
400.000 kutu dolma tüf enk kapıülü alınacaktır. Bak : İahi1ar

lar U. Müd. ilaalarına. 

A\uhabere ve Münakale Vekaleti 
Istanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bed lı cem'an 62b0 altı bın iki yüz. seksen lira o· 
l o lO ka m mu e if ·ır asiye 12.5.939 cuma günü snnt 15 te 
kapalı zarf uaulile eksıhmeye konmuştur. 

Eksiltme Metro handa ::> inci katta toplanan Komisyonca ya· 
pılacaktır. Malzemenin tamamı içın teklif verilebileceii iİbi kıımen 
vaki olacak teklıfler de nazarı dıkkate alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerden tamamı için teklif vereceklerin 
471 dört yüz yetmiş bir liralık ve kısmen teklifte bulunacakların 

da mukavele projesine baih listede bizalannda yazılı muhammen 
bedel yekunu üzerinden ~ 7,5 nisbetindeki muvakkat teminatları 
ıle fartııaweııin 28 inci maddesi mucibince hazırlanmış tekliflerini 
ve kanunun tayin etliği vesıkalara ayuı gün saat 14 e kadar Ko· 
misyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Metro banda 7 inci katta Levuım 
Müdürlüğünden dağıblmaktadır. (2841) 

iSTANBÜi BEiEDİYESİNDEN 
.. . 

Bofraziçinde Emirgandn Emirgan sokağında yeni 50 52 numaralı bina· 
mn nııka21 taşlan~bnriç olmak {izre IOOO lırn tahmin bedelile açık ar
tırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde g()rülebi· 
lir. İıteklıler Fen işleri Müdilrlüğilnden alıoacak vesika ile 75 lira· 
lık ilk teminat makbuz veya~mektubile beraber 28.4.939 cuma gü~ 
nü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (f) (2506) 

EM_ • -=--= 
Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdaremiz ihtiyacı için muhammen bedeli n'23450" yirmi üç bin 
dört yüa elli lira tutan 350 ton mazut kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 26.5 939 cuma günü snat 15 d idarenin tünel 
batında Metro ban binasının 5-inci katında toplanacak arttırma ek· 
ıiltme Komııyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait tnrtnameler idareniD levazım daire.inden pa· 
raıız olarak tedarik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı ,. 1758.75" bin yedi yüz elli 
sekiz lira yetmit beş kuruştur. 

5 - Teklıf mektuplarının 2490 No. lu kanunun ahkimıaa uy· 
iun olarak ve ekıiltmeden en aı1 bir saat evvel Komiıyon Reiıli· 
tine makbuz mubibilinde verilmeai lizımdır. (2818) 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaı 

MUNAKASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 

1 - 24.IV.939 tarihinde kapalı :zarfla eksiltmesi yapı
lacağı ilan edilmiş olan 400.000 kutu dolma Tlifenk kap· 
ıülü münakasasında şartname haricinde teklifatta bulunul· 
duğuadan ihale olunamamııtır. 

il - Pazarlık 3.V.939 çarşamba günü saat 13,30 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı
yonundP. yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedeli 25876 lira muvakkat teminatı 
1940. 70 liradır. 

iV - Şartnameler her gOn 149 kurut bedel mukabi
linde yukarda sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gön ve ıa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkür Komiayona gelmele: 
ri ilAn olunur. (2849) 1-4 

••• 
Cinsi Mikdarı Muham. be. 

Lira krş. 
---------

% 7,5 tem. 
Lira krş. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Motör 2 adet 10.650,- 798 75 Pazarlık 14,45 
. 1 - 3.IV.939 tarihinde kapalı zarf uıulile ihale edile

ceği ilan edilen İdaremizin "2 ve 8,, numaralı tekneleri İ· 
çin alınacak mikdarı yukarıda yazılı motörler paı:arhkla ye
niden eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminat parası ek· 
ıiltme şekil ve saati hizasında gösterilmiştır. 

111 - Eksiltme 3. V.939 Çarıamba günü Kabataıta 
Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün ıözü geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve ıa· 
atte .% 7,5 güvenme paralariyle mezkür Komisyona gel-
meleri. (2750) 2-4 

• • • 
Cinai Miktarı Muh. bed. % 7,5 te. 

li. ku. li. ku. 
Eksiltme 
şekli saatı 

Yangın sön· 13 kalem614 .92 
dürme leva-

46 13 aç. ekı. 14 

zımı 

Yangın tu· 
lumbası 

Hortum 

" ,, 

5 adet 

400 metre 
34 ,, 

455 " 
105 adet Yangın sön· 

dürme aleti 
Kum torbası 64 ,, 
Yangın eczası 95 ,, 

595 .- 44 62 ,, 

674 .15 50 56 ,, 15,30 

671 .50 50 36 
" 

16,30 

1383 .90 103 74 
" 

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak olan Yu· 
karda miktarı yazılı yangın söndürme levazımı hizalarında 
gösterilen usulleri~ ekailtmeye konmu~tur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, ekıilt
me saatleri hizalarında gösterilmiıtir. 

111 - Eksiltme 2/V /939 salı günü Kabataş da Leyazım 
Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartname ve listeler her giln sözü geçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkür Komisyona gelme· 
leri (2586) 3-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. Be. % 7,5 tem. Eks. 

Li. ku. Li. ku. günü 
ıekll 
saati 

Alitt fen· 60 kalem 1515 53 
nıye 

113 66 27.4.939 Aç. 15 30 

Yassı 670 met.sif 434 -
ve yuvar
lak kayıı 

32 50 3.5.939 " 14 

1 - Yukarda cinı ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminat para• 
ları eksiltme günü ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme hizalarında gösterilen günlerde Kaba• 
taşda Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Kayıı nümuneleri şartname ve listeler her gün 
sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gtin ve ıa· 
atlerde teminat paralariyle mezkur Komisyona gelmeleri. 

(2494) 4-4 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktörü : İımail Girit 

Basıldığı yer : Merkez Ba1ımevi, Galata 
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Quotidien des Adjudications ~....._...._. .. 
ADMINISTHATION 

•• • ---t. 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 MUIS Ptrs 450 
6 ,, 850 

12 ,, 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 ----------~-----~ ZETESI 

Y oghonrtchou Han 

l er Etage, 1
• 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

L• No. Pars 5 -------- --~~~.-...---
Pour la Publicite s'adresser 

a ı· Admini tration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Telephone : 49442 
Boite Postale N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caation. Lieu d'adjudi .. tioı:ı et du 

Cahier des Chıfrreıı 
Jouu Heures 

d'adjudicat. eatimatif proviııoire 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlons - R6paratlons - Trav. PubUcs-Mat6rlel da Conetractlon-Cartog r•phi 

Conatr. buanderie, cuiıine, ete. a l'inı· 
titut de jeunes filles (aj.) 

Trav. de canalısation et nivellement a la 
atation Sirkeci (Cah. eh. P. 235) 

Drusement projet pour inıtal. eau pota• 
ble Bafra (aj.) 

Fab. tank • benzine au souı ıol dH eta· 
bliı. de Karaağaç 

3763 -

Pli cacb. 46848 - 3514 -

Gre a gr6 3600 - 270 -

Publique 305 49 22 91 

Dir. Trav. Pab. Seyhan 2-5-39 l ı 

Adm. Gen. Ch. Fer Rtol Ank. 11-5-39 11 -
CaiHes lzmir et Sirkeci 

Municip. Bafr 1 ırıoiı a partir du 1-4-39 

Com. Perm. Municip. İıt. 11-5-39 14 30 

Produtte Chlmtques et Pharmaceutlquos·lnatruments Sanltalres-Fourntture pour Hopltaux -
Glycerine: 20 t. Pli cach. 13000 - 975 - Com. Ach. Dir. Gio. Fab.Milit. Ank. 12-6-i\9 15 -

Electrlclt6-Gaz-Chauffaaa C ntral ((nstaltatlon et Materlel) 

Moteur ou locomobile dynamo et autres 
articleı electriquu (Cab. cb. P. 50) 
(aj.) 

lostal. cbauffage central au konak gou· Gri a gre 16036 ıo 
Hrnemental (aj.) 

Hablllement - Chaussurea - Tlssus - Culr• 

Etoffe pour capotes : 5000 m . 
lmpermeable pour soldats : 1500 p. 
Coıtumes jaquettu, pantalons, guetres 

et caıquettes : 121 completl - capotH: 
121 p. - sacı postau:ıı:, cartouchiern 

Pli racb. 
,, 

Publique 

15500 -
l0500 -

~unicip. Siird 24-5-39 - -

1202 20 Dir. Tru. Pub. Isparta 25-5-39 - -

1162 -
787 50 
185 -

Com.Ach.Comm.Gen.Prot.Forets Ank. 10-5-39 15 -
,, " 10-5-39 11 -

Kaymakamat Ereğli de la Mer Noire 17-5-39 15 -

Amaublamant pour Habltatlon et Bureaux -Taplsserle ete. 

Banca pour cla11e : 50 p. 
Rideaux en toile ciree : 54 p. 

Publique la p. 10 -
Gre a ıre ~32 20 

Trevaux d'lmprlmerle - Papeterle 

Fourniture de bureau: 1 ıO lot. Pli cacb. 
lmpreHion billctı pour autobuı: 4000000 p. Publique 

carnetı : 10000 p. 

Tranaport - chergement • d6chargement 

Tranıport articleı monopoliseı : 5000 t. Pµblique 

Combuatlble Carburant - Hulles 

Benzine : 40 t. Pli cach. 
Boia pour four : 50 t. Gre a sıre 
Dl vara 

Chambre a alr pour auto : 44 p. - pneux : Publique 
44 P• 

Capsules pour fuıils : 400003 boiteı (Cab. Gre a gre 
eh. P. 149) (aj.) 

Articlea pour chau11uru : 1 lolt ,, 
Pierrea ordinairea de paYe pour les rou· Publique 

tes de Kadıköy : 400 m3 
Ecrouı et boulona Pli cach. 
Tuyaux en fer ete. pour Station Amelio- Publique 

ration Fruita Büyükdere 
Capıules : 200000 p. 

" Machine outil a tour et a moteur Diesel 
F oyer tournant Pota : 2 p. Publique 
Arroıeuıe marque Ford Publique 

Provl•lons 

Savon nolr : 3000 k. • id. ~oir : 30 t. • Publique 
id. en poudre : 1,5 t. (aj.) 

B) Adjudications a la surenchere 
Meuble de bureau 

6280 -
1706 -

10000 -

3609 56 

2587-6 -

761 80 
1000 -

8395 45 
1198 50 

300-
1250 -
4500 -
4600 -

9240 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Perıembe 27.4.939 

Reıulitör n kapak iınal ve montajı (Nafıa Vek.) No 995 
Meşe köprft traverıi ,, No 1024 
Sargı bu (M. M. V.) No 99~ 
Uçuş yolu yap. (M. M. V.) No t03t 
Klor uetofenon ,, ,. " No 1035 
Buı aıakhaııi (Akbitar Beled.) No 1013 

37 50 

471 -
148-

91 -

7~0 -

270 72 

1940 70 

58 -
• 75 -

629 66 
89 89 

22 50 
93 75 

337 50 
345 -

Dir. Lycee Diyarbakır 
Dlr. Principales Douanes İat. 

Dir. Gen. Electr. İıt. 
Municip. Ankara 

Dir. Monop. Adana . 

Com. Aob. Plaoe F orto Çanak. 
Com. Acb. Milit. Selimiye 

Dir. Gen. Electr. İıt. 

Com. Aoh. &on. Monop. Kabataebe 

Com. Acb. Surveil. Douan. İıt. 
Com. Perm. Municip. İıt. 

l~re E:ıı:pl. Cb. Fer Etat Haydarpafa 
Com. Perm. Municip. i.t. 

Municip. Ankara 
Vil. Diyarbakır 
Com. Acb Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Municip. Diyarbakır 

698 - Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
Bur. Exp. Haydarpaşa 

~me Bureau Ede. İ.t. Slrkeei 
Ank. Cad. Adalet Han No l 1 

Elektrik tesisatı ,, ,, No 1018 
Dinamo Ye otomat kömfir8 (O. O. Y.) No 1022 

6-0-39 10 -
4-5-:iG 10 -

12-5-39 15 -
12-5-39 1 o 30 

22-5-39 16 -

8-5-39 10 -
1-5-39 14 -

15-3-39 15 -

3-5~9 13 ilO 

27-4-39 11 -
11-5-39 14 30 

15-5-39 t5 -
ı 1-5-39 14 30 

5-3-19 10 30 
8-5-39 1 ı -

12-5-39 14 30 
27-4-39 14 -

10-5-39 15 -

19.4.39 9 -

Sıbbt laboratuar allt ve eduab (D. D. Y.) No 1022 
Kazan ıacı ,, ,, • No 102~ 
Enak dolabı (lnblıarlar U. Müd.) No 1023 
Molenz kitıdı ,, " • No Hl25 
Alati fenniye ,, ,, ,, No 1028 
Kamyonet karoaeri yap. (Adapazarı lılab YO Doneme fataı7onu) 

No 1023 
Parke bıtı (Sivas Beled.) No 1024 
Tekirdat imar plAuıoın tanzimi (Tekirdat Beled.) No 1026 
Çatı Ye duvar tamiri (lzmlr Nafıa Mild.) No 1027 
Aabar tamiri (lçel Nafıa MQd.) No l~ 

VIS OFFICIE~ 
De l' Administration Generale des 

de fer et des Ports de l'Etat Tur' 
D . d d · d'air es aoıers pour reısorts, es con uıtes ' 

freins et des elemenıs surchauffeurs formant l'objet de. e' 
et dont les vd)eurs estimatives et garanties prov~so~,;d 
indiquces ci-bı:ıs seront aclıeıe~ ~eparcmant par voıe ~ 

cation sous pli cachete le v cndredi 2 ]uin 1939 a ıs h 
local de l'A<lmiııistration Cen~rale a Ankara. e 

Ceux qui desirent y prendrc part doivcnt rernetır. 
Pre,,idence d.~ la Commissıon le jour de l'ı:ıdjudicatı011 J 

14 h. 30 leur offres, Jes garanties proTisoires indiqllee• 
et le:. certificats exiges par la loi. . 

Lcs calıiers des charges sont distrihues grat~11~, 
Ankara par le Service des Approvisionnements et 8 ." 

paşa par le Bureau de Reception. (Z· 

,No. de Mat c r i el Valeur ~~ • 
liste estimB· ı 

L 
2 

Aciers pour re~sorttı (91,5 T.) 
Conduıtes d·air pour freins 

et e!ements surclıauffeurs 
(5900 et 150 piece!I respecti
vement ). 

Ltqs. 

12.900 

3.500 

Okul tamiri (Konya Kultür Direk,) No 1030 
Evrak matbua (İzmir Muhasebei Huıuıiye Müd.) No ıoJO 
Fırın io,. (Afyon Vakıflar Mem.) No 1032 
Kamyonet (İıt . Komut.) No 1033 
Ataç Ye ip ,, n No 1035 
İç ve dış liıtiti (İst. Komut.) No 1037 
Muhabere alayl için ders Levazımı (lst. Komut.) No 1031 
Köprü tamiri (İıt. Beled.) No 1033 
K. fHulye (Tophane Lv:ı.) No 1034 
Fluıpat (Aık. Fabrikalu) No 1035 t 
Tephirhane binası İnf. (NiA'de Sıblıat 'H lçtimat Mua••" 

No 1035 
Hükumet konatı inş. (Diyarbaklr Vil.) No 1035 
Vakum, valvalin ve mazut (Çanak. Mat. Mvk.) No J().}6 
Çelik levha ve perçin çh·isi (Deni:ı: Ln.) No 1037 
Mutbak inş (fıt. Nafıa Müd.) No 1037 

Memento des 

Jeudi 27.4.93Q 
r" 

Constr. et montage couvercle regulateur (Min. Trav. pub·I~ 
Traveraeı eo bois de ebene pour pont (Min. Trav Pub·) 
Toile pour bandage (Min. OH. Nat.) No 994 
Constr. ~oute survol • ,, ,, No 1034 
Chlore acetophenone ., ,, ,. No 1035 
Macblne pour glace (Municip. Akhisar) No 1013 
lostal. electr. ,, • ,, No 1018 tjZ 
Carboa pour dynamo et autoınate (Ch. Fer Etat) No JO r' 
Outilı ot instruments de laboratoire d'lıygi•ne (Ch Fe.- Et•t) fll 
T6lo de cbaudlere ,, ,, 
Armolre pour archinı (Oir. Gh. Monop.) No 1023 
Papier Molenı. ,, " ,, No

0 

1025 
lnıtrumentıı techoiqueı ,. ,, ,, No 1026 11 
Fabriclltion carrosııerie camionnette (Station AmeHorati0 " 

Semences Adapazar) No 1023 
Pierres parquet. (Municip. Sivas) No 1024 fi l 
Dressement plan reslauration Tekirdağ (Municip. Tekirdd) q 
Repar. toit et mur (Dir. Trav. Pub. lzmir) No I027 

,, hangar ,. ,, ,, İ~ol) No 1028 
,, ecole (Dir. Culture Konya) No 1030 

lmprimes (Dir Compt. Partic. · Jzmir) No 1().10 

Conıtr. four (Prepo~e Vakoufı Afyon) No 1032 
Chambres a air et pneux (Co1ı1mand. lıt.) No 1037 
Camionelte ,, ,, No 1033 
Corde et boiı ,, ,, No 1035 İ 
Articles de leıonı pr. Regiment Correspondance (Colll~ 

No 1037 
Rlıpar. pont (Muoiclp. fıt.) No 1033 
Haricots &ecı (lnt. Tophane) No 1034 
Flu11pat (Fab. Mil.) No 1035 ,l' 
Conıtr. blti11e diıinfection (Dir. Saate et A11iıt. So01 

No 1035 
Coa1tr. konak gouvernemenlal (Vil. Diyarbakır) No ıoJ.'r" 
Vaoo11m, valYaline et mazout (Place Forto Çanakkale) 
Plaquo en acier et rivetı (lnt. Marit.) No 1037 
Conıtr. •ulıiDI (Olr. Trn. Pub. Iıt.) No lei7 


