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Sayısı b huruş 

Resmi makbuz mukabili olma 

yan tediyat makbul değildir. 

PAZAR 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADİ, MALI, TİCARi VE ZiRAi 

Unıum Tüccarların ve ahhi le 
• • 

MUN K SA 
i~aat -Tamirat- Nafıa i~~l.:_ Malzeme-Harita 

Edirne Meriç Su İtleri Mühendisliğinden : 
l Meriç nehiri üzerinde Edirne Kapıkule mevkiinde bir, Tunca 
~rinde Suakacağı köyünde bir ve Ergene üzerinde Tırnava köyü 
'ıt\'kiinde bir ki cem'an üç adet limnigraf istasyonlarının kurulma. 
11 1274, 13 lira üzerinden 2490 sayılı kanunun 46 mcı maddesinin 
8) fıkrasına tevfikan ~5.12.939 Pazartesi günü saat 14 te Edirnede 
~triç su işleri şube ühendisliği binasında toplanacak komisyonda 
~''•rlık uaulüle götürü olarak ihale edilecektir. 
~. İstekliler proje ve evrakı keşfiye ve ı;artnameleri Meriç su iş
tı şube mühendisliğinde görebilırler. 

~. Bu iıe girebilmek için isteklilerin 191,12 liralık teminat verme· ı 
rı ve ihale günü ehliyeti fenniye vesikalarını ibraz etmeleri la

tıllldır. 

Balıkesir Daimi Encümeninden : 
Bandırma - Gönen yolunun 5+4 O ncü kilometresindeki 5 met

~lik köprünün ahşap tabiyesinin beton arme} e tebdili eksiltmeye 
tırnuıtur. 

Keşif bedeli 620 lira 1 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 46 lira 57 kuruştur. 
Doıyesi daimi encümende görülebilir. 
İsteklilerin bu işi yapabileceğine dair nafıa müdürliiğünden ala

~iı ehliyet vesikaıım ibraz etmeleri. 
İhalesi 4. ı.940 tarihine müsadif perşembe iÜnÜ saat 15,30 da 

~lcumet binası içinde vilayet daimi encümeni odasında müteşekkil 
~ıniayonda yapılacağmdan taliplerin teminat ve ve~ikalarile mez· 
llr a-ün ve saatte müracaatltuı iıan olunur. 

• • • Balıkesir - Edremit yolunun 0+000 - lO+OUO ncı kilomet-
1tltri arasına yol boyuna istif edilmek üzere ocak taşı açık cksilt
'ı,7e konmuştur. 

Keşif bedeli 8280 liradır. 
uvakkat teminatı 621 liradır. 

Dosyeıi Vilayet daimi encümeninde görülebilır. 
ı. İsteklilerin bu işi yapabileceğine dair nafıa müdürlüğünden a· 
'Cagı ehliyet vesikasını ibraz etmeleri 
~· ihaleıi 4·1.40 tarihine müsadif perşembe günü mat 16 da hü
l lltııet binası içinde vilayet daimi encümen odasında wüte ekkil 
l~tııisyonda yapılacağından taliplerin teminat ve vesikalarile mez· 
llt gün ve saatte müracaatları Han olunur. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş Sivas merkezinde yapılmakta olan istiklal 

e •, Cümhuriyet okullarına muktezi 688.86 M. murabbaı pencere ve 
~~.13 Metre murabbaı ahşap kapı İmalıdır, bu işin ke~if bedeli 
;ı99 lira 12 kuruştur. · 

Münakasa 28.12.939 perıembe günü saat 15 de vilayet encü
tninde açık eksiltme ıuretiyle yapılllcaktır. 

Talipler münaka&aya iştirak edebilmek için 570 lira muvakkat 
ltQıinat vermeleri lazımdır. 

Talipler bu işe ait keşif evrakını ve ica beden tafsilatı hergün 
'-fıa müdürlü~oden alabilirler. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden : 
Balıkesir Bandırma şosesinin 4+00 )-6+ 700 ncü kilometreleri 

, tt•ıındaki ocaktan çıkacak taştan kırma taş ihzarı açık eksiltmeye 
P' Ohulmuıtur. 

Ketif bedeli: 4827 lira 'l:1 kuruştur. 
ell Muvakkat teminatı: 362 lira 10 kuruştur . 
..& !>oıyası vilayet d imi encümeninde görülebilir. 
'il ~ isteklilerin 28.12.939 tarihine müaadif cuma günü saat 15 de 

Gkümet binası içinde müteşekkil vilayet daimi encümenine mürıı
~llUarı ilan olunur 

Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden: 
Manyas hükümet konağının 1600 liralık ikmali inşaatı açık 

'~•iltmeye konulmuştur. 
Teminatı muvakkataaıı 120 liradır. 
Dosyesi Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin bu işi yapabilecetine dair Nafıa Müdürlüğiinden aln

~iı ehliyet ve11ikaıını ibraz etmeleri. 
~ İhalesi 8.1.940 tarihine müsadif pazartesi günü snat 15 de Balı · 
tair hükümet konatı içinde nafıa müdürlüiü odnsmdn teşekkül 
lıftn komisyon tarafından y pılacağından taliplerin mezkür gün ve 
"-tte teminat ve vesikası ile birlikte hazır bulunmaları ilfin olunur, 

Ankara p. T. T. Müdürlüğünden : 
Ankara telsiz irsal istasyonu hela mecrasmın 0.30 luk büzlerle 

rtllat enstitüsü önünden geçen mecraya bağlanması işi açık eksilt-
1\tye konulmuştur. 
~ Ketif bedeli 1345 lira 34 kuruş muvakkat teminat 100 lira 90 
.,~tuştur. Şartnamesi müdürlüğümüz kaleminden alınabilir. Teliple-
1~ kanuni ve bu işi yapabileceklerin~ dair Ankara nafıa müdürlü
tlltıden alacakları vesaikle birlikte 3 ikinci kanun 940 çarşamba gü
AQ •aat 15 tc müdürlüsümüzde müteıekkil komisyona müracaatları. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Balıkesir - Bandırma şosesinin 24 t-800 üncü kilometre

sinde yeniden yapılacak 400 metrelik köprünün ah§ap tabii· 
yesinin betonarmeye tahvili açık eksiltmeye konmu§tur. 

Ke§if bedeli 1383 lira 91 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 104 liradır· 
Bu İ§e ait dosya hergün Daimi Encümende ve Nafıa 

Müdürlügünde görülebilir. 
İsteklilerin bu İ§i yapabileceklerine dair Nafıa Müdürlü· 

ğünden alacakları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri· 
İhalesi 4.1.940 tarihine müsadif perıembe a-ünü saat 

15,30 dn Hükumet konağında Vilayet Daimi Encümeni hu
zurunda yapılacağın an taliplerin mnvakkat teminatlarını 
yatırdıklarına dair makbuz ve ehliyet vesikasile birlikte mez
kiir gün ve saatte müracaatleri ilA.n olunur. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 1 

Tayyare alay garnizonunda 4059 lira 26 kuruf keşif be· 
delli tel örgü tahdidi yaptırılacaktır· 

Eksi tmeai açık eksiltme usulü iledir. 
Eksiltmesi 6.1.940 cumartesi günü saat 10 da M rkez 

Komutanlığınd ki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat t minatı 305 liradır. 
Keıif; plan ve §artnamelerini . iÖrmek istiy nler heriÜn 

' eksiltmeye girecek olanl r kanuni Tesaik ile birlikte ihale 
günü mu yycn ıantte Kütahya Se.tınalma Komiıyonunda bu· 
lunmaları. 

Balık sir Nafıa Müdürlüğünden: 
Balya Hükümet konaiının 599 lira 33 kurut bedeli ke· 

şifli tumiratı açık eksiltmeye konmuıtur. 
Keıif evr kı N fıa Müdürlüiünde a-örülebilir. 
Muv kkat teminatı 45 liradır. 
l&tekliler Nafıa Müdürlüiünden alacağı ehliyet veıikas1 

ve muvakkat temın tıle Komisyona müracaatl rı. 
Ih lesi 9.1.940 tarıhin üsadif sah günü ı at 15 de Na_ 

fıa Müdurlu odasında ütcıekkil Komisyonda yapılacagın. 
dan talıplerın mezkür gün ve saatte Komisyona müracaat
ları ilan olunnr. 

Tömuk Köyü Muhtarlıiından: 
Köyü üzde inıa ına karar verilen bef sınıflı bir okul bi· 

nasının inıası 15·1·940 p zartcıi aunü açık eksilt eye ko· 
nuldu&undan talipl rin ıartnameyi okumak ve ekıiltmeye it· 
tirak etmek üzere Tömuk köyü muhtarlığına müracaatları 
ilan olunur. 

Konya V kıflar Müdürlüğünden : 

Evkafı mazbutadan 2~ lıra &> kurut bedeli keşifli çifte türbe 
ham mıııın kulh n ka:tanının tccdidcn inf ıı ve eskı kazanın sö ü_ 
tüp yeuisıııin yerine vıızi ve kulbanın t miri nmelıyesi a-öturü ola· 
rak 11. ı~.~.i:J aribıııdeıı bilıtıbar munaka.ayn verılmış ır. 1.1.t:MO 
tarıhine musadıf p z.ırtesı günu at 14 de Konya V kıfJar ınudüri
yetinde ıhale } upuac ktır. l alıplerıo ve tada malumat almalı: iatc· 
yenlerin her gun akıllar ldarcsıne würaca ti rı ve ih le günü te· 
mıuat akçal rile birlikte azır bulunmaları ilan oluuur. 

* • • 
Lıkör f brikasnım dam tamiri işi ; Bak İnhisarlar U. Müd, ilan· 

larma. -llaçl r, 
Askeri f bri alar Umum Mudürlugü Satınalma 

Komısyonund n : 
'1 ahmın dileo bedeıi i 5u0 lira olan 25 tou trinatrium·fosfat 

müte .. hbıt ııaw ve hesabma Aaok.eri fabrikalar uwum üdürlü2'fi 
merkez satın im komısyonunca 30.12.93!:) cumartesı a-üııü ıant 
11.dO da paz.ar ı l ıbale t!dılece lir. Şartname parasız olarak ko
wisyoncıun \ erılir. hhpleriıı muvakkat teminat olao :>62 lira 50 ku
ruş \'e ~4::ı0 ııumarnh kaouııuu ı ve 3 madclelerindeki vesaik.le ko· 
wisyo.ıcu olmadıklarıııa ve bu bu ışle alakadar tüccardan olclukları 
nıı dı.ı..r ticaret odaı;ı vesıkasiyle mezkur a-on ve saatte komisyona 
mürac.aatları. ---·-----l:lekınk, av gazı, aıorıter (Tesisat ve_!alz.) 

İzmir Belediyesinden : 
rv.ezbaha id resine 3 adet elektrik dinamosu sntın alınması, ya

zı i leri miıdürlüğündekl fenni ve nıaü prtnamesi mucibince açık 
eksiltmeye konulmuştur. J\ ufıammen bedeli sekız yüz lira olup iha· 
lesi 5.l.~4U Cuma gunü saat 16 dadır, İştirak edecekler 60 liralık 
teminatı iş b nkasına yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

ensucat- Elbise -Kundura- Çamaşır v. s. -----·----------.: ------
M. M. Vekaleti Hava Müsteıarlığından : 

• 
300 adet gedikli bava rengi gömlek pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 975 lira olup ilk teminat miktarı 74 liradır. Pa-
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İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8 9-11-12 

U AN ŞARTLARI 

1 .. arch ı.emizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

esleki Organ dır 

Hrlığı 25. 12.939 paz rtesi günii saat JO da bava aatuıalma ko•İ

syonuoda Y8;Pılncaktırr. Nümune ve şartn mesi her JÜ• lı.:omiıyoada 
rörülebilir. lsteldilerin muayyen ıün ve saatte ilk teminat ve kanu
ni belıeleriyle irlfüte komisyo da b lunmaları. 

Tutarı 

Lira 
1134 

590 
50U 
500 

2724 

Sivas Erkek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 
Miktarı Fiyatı 

'1:10 metre 
lira krş. 
4 20 

Cinsi 

100 takım 
100 çift 
100 adet 

5 
5 
5 

Feshane fabrika11ndaa çıkan 821 •u
maralı lacinrt kumaş 

90 İç masrafı terziye aicl dikit lcreti 
• İskarpin 

Yekiın ..•.• 

İç masrafı terziye aid palto 41likit 
Ü ereli 

Okulumuz yatılı talebesinin giyecek ibtiyacmdan yukartla cİH 
ve mikdarile tutarları yazılı Cfya ve dikiş ücreti 13.12.39 taribin· 
.len itibaren 27 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 1a.1.40 
cuma günü saat 14 de ihalesi yapılacağından isteklilerin Y. 7,5 le· 
minat akçaları ile birlikte Kültür Direktörlüğüne ı-elmeleıi n bu 
hususta izahat almak isteyenler Okul Direktörlütüne bat v•rmaları 
iliıa olunur. 

Konya Ebe Mektebi Müdürlüiünden : 
Cinıi Beher a-ra ı Adet 

Yun fooila U,65 56 
Köy ebe ıııekt bi talebeleri ifin eksiltmeye konulau yukarıcla 

yaz.ılı 56 adet yün fanilanın eksiltmeıiade talip zuhur etmedijind .. 
dolayı 28.12.939 tarihinde yapılmak üzere 10 pn müddetle temdit 
edilmiştir. Taliplerin teminat mektuplarıyla yevmi mnkiırde aaat 
14 de dotum eviode teşekkül edecek olan komi17ona mürauatları 
ilin olunur, 

Konya Maarif Müdürlüiünden : 
iktarı T hmin bedeli Teminatı 

Pard6sü 40-48 adet Biri 16 lira 5760 kurut 
Kız ötretmen okulu talebesine alınacak pardösü için 15.12.939 

cuma günü yapılan ehiltmede teklif edilen fiat haddi layik pril
mediğinden ihalenin on gün sonraya bırakılmasına ve 25.12.ilY pa· 
:ı.artesi günü saat 14 te maarıf müdürlüğünde tekrar ekıiltme yapıl
masına karar verildiği ilan olunur. 

Tırakya Öğretmen Okulundan : 
0

, 7,5 tem. 
Miktarı 

Beherinin 
muh. bed. Tutarı akçesi Eluiltme 

Cinııi azı çoAu L. K. 
4 75 

Lira L. K. tekli tarihi ıaali 
Ayakkabı 100 l~O çift 570 42 75 açık 26.12.311 14 
Elbise, kasket 
ldıkmek bedeli) 60 
Yün fanila 130 
Elbise 60 

80 kat. 6 
150 adet 2 90 
70 kat 16 

4J5 32 62 
480 36 
120 8-1 

" 
" ,, 

L leburg z Kesirtep de Trakya O retm okulunun ilıtiyacı olan 
cins ve mıktarları yukarıda yazılı elbıse dikme, yakkabı ve yüu 
f nıları l l .12JJ39 tarıhinden itibaren on be"' gün mu de~le ayrı ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1teraitini ani mak isteyenler okul 
muhaııpli2'ıne mürucaut Cj 1emeleri ve talıplerin ihale gunü saat 14 
de walmudürlügün e teşekkul ed~n komisyona teminat makbuzla
rile birlikte gelmclerı il n olunur. 

••• 
Elbise, poıtal ve kasitet alınacaklar. Bak : inhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 

Mı li Müdaf a Vekaleti S tın alma Komisyonundan : 
500 çıft er ·aryolası pazarlıkla s tın alınacaktır. Muhammen 

bedeli ı~uu lmı olup kati temınat miktarı 225 liradır. Panrlıaı 
:.6.12.39 salı 2"iınü saat l I de H. Müs. satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Şartname ve evsafı her l?'iın öıleden soura komiıyondan 
alınabilir. iste lılerm muayyen gün ve saatte kati teminat ve .kanu· 
ni belgeleri ile berab r komisyonda bulunmaları. 
--~--· --1 atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

~--

Tömük Köyü Muht rlığından : 
Elvanlı nahiyesinin Çefweli, çarkcılı, Arpaç bahşiş, karj'ı ptnarı, 

Doğulu, Çakalkeşlı köylerinin teıkil edilen Eğitmen Okullarıurn 
altı } üz liralık mubnwmen bedeli bulunan ders vasıtalarının müba
yaası takarrur etmış bulunduğundan taliplerin 15. 1.940 tarihine 
müsadıf pazartesi günü köyümüz ihtiyar heyetine müracaat etme
leri ılan olunur. 

Mahrukat, Benzin, akina yağları v. s. 
Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

Atatıda cins ve miktarı yazılanların hizal~muda yazılı a-öa ve 
saatlerde pazarlıkla ekailtmeleri yapılaeakhr. isteklilerin belli ıün 
ve saatlerde kanuni vesikalarile ve teminatlarile Edirnede Miltiriyet 
dairesinde Sahnalma komiıyonuna ıelmeleri, 



2 MGaakua Ganteai 

··nakasave ·· zayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) l\1Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 
~...::...~--~~~~....;....~-~ ~-----

Likör fabrikasının dam tamiri işi (temd.) 
Limııigraf istasyonları korulması: 3 ad. 
Hamam kazanı ve külhanın tamiri 
Manyas hükumet konağının ikmali inş. 
Balıkesir-Bandırma şosesinin arasında taş 

ihzarı 

Bandırma Gönen yolunun arkasındaki 5 
köprünün ahşap tabliyesinin betonar· 
meye tebdili 

paz. 

aç eks. 

" 

Balıkesir·Edremit yolunun arasında taş ihzarı aç. eks. 
Beş sınıflı bir okul binası inş ,, 
Balya Hükumet konağı tamiri ,, 
Tayyare alay garnizonunda tel örgü tahdi- ,, 

di yap. 
Balıkesir-Bandırma şosesinin arasındaki köp

rünün ahşap tcbliyesinin betonarmeye 
tahvili 

Cumhuriyet okullarına muktezi 688.86 m2 
pencere ve 105. 13 m2 ahşap kapı imalı. 

Bafrada idare binası inş (şart. 140 kr.) 
Ank. telsiz arsal istasyonu bela mecrasınrn 

0.03 luk büzlerle ziraat enstitüsü önün
den geçen mecraya bağlanması işi' 

" 

" 
kapalı z. 
aç. eks. 

tı74 13 
228 80 

1600 -
4827 27 

620 Ot 

8280 -

599 33 
4059 26 

1382 91 

7599 -

28117 91 
1345 34 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
~ - -

Trinatrium fosfat 25 t. (temd ·) paz 7500 -

~lekrtik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Elektrik dinamosu: 3 ad. aç. eks. 800 -

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~ ._..._~ - ~~ 

H vn rengi gömlek: 300 ad. paz. 
U.civert kumaş: 270 m.-elbise diktirilmesi: aç. eks. 

100 tak. iskarpin: 100 çift.-palto dikti-
rilmesi: 100 ad. 

Yün fanila: 56 ad. (temd.) 

975 -
2724 -

Pardösü: 40-48 ad . (temd.) Beh · 16 -
Ayakkabı: 100 120 çift aç. eks. 570 -
Elbise ve kasket dikt.: 6:> 80 kat ,, 435 -
Yün fanile: 13().150 ad. ,, 480 -
Elbise: 60-70 knt ,, 1120 -

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba ttah, v. s. 
----- tt M ..._ ..... ~....,.--

Er karyolası: 500 çift paz. 1500 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 
D ~ - -

ers levazımı 600 -

ahrukat, Benzin, Ma~ ine yağlan v. s. 

Sömikok: 250 t. (temd.) 
Rekompoze kömürü: 730 t . 

Uteferrik 

Çelik tel halat: IO kalem (temd.) 
Pamuk: 4 t. 
Tu"-la: IOOOOD ad. 
Tu~la: 129000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sığır eti: 18,6 t. (temd.) 
Ekmek: 58368 k. 
Pirinç: 23 t. 
Nohut: 11 t . 
Makarna: 12 t. 
Bulgur: 22 t. 

paz. 

pa:ı. 

" aç. ekı. 
paz. Bini 

paz. 
kapalı z. 

" aç. eks. 

" 
" Lahana: 5880 k.-ıspanak: 5880 k.-pırasa: 5880 k. 

Lahana: 2980 k.-pırasa: 2980 k.-ııpannk: 2980' k. 
Lahana: 6720 k.·pırasa: 6720 k.-ıspanak: 6720 k. 
Lahana: 2160 k.-pırasa: 2160 k.-ıspanak: 2160 k. 
Lahana: 4.5 t.-pırasa: 4.5 t.-ııpanak 4.5 t. 
Patates: 48 t. 

,, 
" .. 
,, 
,, 

" K. ıoA-an: 12 t. 
Süt: 600 k. 
Yoğurt: 900 k. 
Lahana: 9 t. 
Pıraıa: 9 t. 
hpanak: 6 t. 

8. M U ? a y e d e 1 e r 
-,._~w.~9\AM ...... 

Radyo 
Elle mutebarrik vinç 
Telefon malzemesi 
Horda çinko: 300 k.-deri ve maroken par· 

çalara: I00-120 k. 
Deri ve baf:ırank 

" 
" ,, 
,, 
" ,, 

aç. art. 
,, 

paz. 
aç. art. 

11 

6625 -
13994 -

1600 -
2800 -
1100 -

13 -

11178 -
5544 00 

940 80 
477 -

1075 -
345 60 
652 50 

3120 -
780 -

82 50 
113 75 
270 -
270 -
300-

2500 -
200 -

Cinsi 
Odun 
Odun 
Arpa 

Miktarı 

105~ 

250 

Tutarı 

18,900 
4,500 
5,000 

Teminatı 

2835 
675 
750 

İhale gün 
4.1.040 
4.1.940 

ve saati 
9 

10 
10,30 25.12.939 

Sivaı; Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Sivas garnizonu ihtiyacı için kapalı 7.ıtrfla 730 ton rekompoze 

ta kömürü eksiltmeye konulmuştur 
Muhammen bedeli 13994 ve muvakkat teminatı da 1050 liradır. 
İhale 26.12.39 salı ıünü saat 16 dn komutanlık binumdaki ko· 

misyonda yapılacaktır. 
Şartname ber gün komiıyonda görülebilir. 

191 12 

120 -
362 10 

46 57 

621 -

45-
305 -

104 -

570 -

2108 84 
100 90 

İ•biaarlar U. Miid. 
Edirne Meriç Su İşleri Mühendis. 
Konya Vakıflar Müd 
Balıkesir Nafıa Müd. 
Balıkesir Vilayeti 

" 

" Tömilk Köyü Muhtarlığı 
Balıkesir Nafıa Müd. 
Kütahya Ask. S.A K 

Balıkesir Vilayeti 

Sivas Nafıa Müd. 

İnhisarlar U. Müd. 
Ank. P. T.T. Müd. 

562 50 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Anlı:. 

60 - İzmir Beled. 

• 

2·1-40 IO -
25-12-B9 14 -

1-1-40 14 -
8·1-40 15 -

28-12-39 15 -

4·1-40 15 30 

4-1-40 16 -
15-1-40 
9-1·40 15 -
6· 1-40 10 -

4· 1-40 15 3 ) 

28· 12-39 15 -

11-1-40 15 -
3.1 40 15 -

30-12-39 11 30 

5-1·40 ıu -

74 - M.M.V. Hava Müsteşarlıtı 25- 12-39 10 -
Sivas Erkek ö2retmen Okulu Direk 12-1-40 14 -

57 60 
42 75 
32 62 
36-
84 -

Konya Köy Ebe Mektebi Müd. 
Konya Maarif Müd. 
Trakya Öğretmen Okulu 

.. " 
, ' ,, 
" " 

225 - M.M.V. Hava Müsteşarlığı 

497 -
1050 -

120 -
420 -
82 50 

125 78 

838 35 
415 87 
621-
106-
225-
248-

75 20 
36-
80 64 
26-
49 -

234 -
58 50 
6 18 
8 53 

20 25 
20 25 
22 50 

30-

Tömük Köyü Muhtarlığı 

fzmir Lvz. SAK. 
Sivaı Tümen SAK 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
M.M. V. Hava Musteşarlığı 
D. O. Y. 8 ci i,ıetme lzmir 
Sivas Nafıa Müd. 

İzmir Lvz.. SAK 
Balıkesir C. Müddeium. 
Balıkesir Aak. SAK. 

,, 
n 

1 " zmir Lv:z.. SAK. 

" ,, 
,, 

" Mersin Aık. SAK 

" ,, .. 
" 
" 
" 

Sivas Vilayeti 
Mersin Beled. 
İnhisarlar U. Müd. 
Ulua Matbaaıı Müd. 

T.H.K. Ank. Şubesi 

28-12 39 14 -
25-12 39 14 -
26 12·39 14 -
26 12 39 14 -
26 12-39 14 -
26·12 39 14 -

25.12.39 11 -

15-1-40 - -

26-12-39 15 -
26-12·39 16 -

29-12-39 14 -
26·12-39 10 -

8-1-40 15 -
1 ay içinde 

27-12·39 
1.1.40 
4.1.40 

4·1-40 
4-1-40 
4 1-40 
5-1-40 
5.1.40 
5-1-40 
5-1-40 
2· 1-40 
4-1-40 
4· 1-40 
4-1-40 
4-1-40 
4·1-40 
4-1-40 
4· 1-40 

25-12 39 
9·1·40 
9-1-40 

26-12-39 

15 -
15 -
16 -
10 -
11 -
16 -
16 -
14 -
13 30 
15 -
15 -
10 -
11 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

15 -
15 -
16 30 
14 -

6-1-40 14 30 

İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi~a i 6s-
termek mecburiyetindedirler. .. 

Eksilt:Ueye iştirak edecekler 2490 ;Sayılı lrnnunun 2 ve 3 c~ 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle ve teminatı ı:nu 
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyonn müracaat· 
ları. ____ _,,,,,,.._ 

Müteferrik 
İstanbul Belediyesinden : 

Gröülen lüz.um üzerine Eminönü-Karaköy Şişhane-KasımpaŞS <Jt 

Yenişehre gitmek ve ayni tarikle dön ek üzere Eminönü ve ye· 
nişehir arasında bir otobüs servisi ihdası kararlnşmıştır. 

Bu batta 8 otobüs işletilecektir. Otobüs işletmeğe talip ota11ls; 
rın tasarruf vesikaları ve ücret tarıfesi raptederek istida ile nibaY~ 
29. t 2.39 tnrihine musadif cuma günü akşamına kadar Belediye Rıı 
yasetine müracaat etmeleri ilin olunur. 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıarlığından· . 
4000 kilo pamuk pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedelı 

280() lira olup kati teminat miklm 420 liradır. Pazarlığı 26 12 939 
salı günü saat IO da hava sahnnlma komisyonunda yapılacalttı1• 
Nümunc ve şartnameler her gün komisyonda görülebilir. İstekıue· 
rın muayyen saatte kati teminatlariyle komisyonda bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ünden: 
Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan 10 kalem çelik tel balil 

müteahhit n m ve hesabına askeri f brl rnlar umum müdürlüğÜ uıt< 
kez satınalma komisyonunca 29.12.939 cuma günü sa t 14 te paısr
lıkla ihale edilecektir. Şnrtname parasız olarak komisyondan verili' 
Taliplerin muvakkat teminat olan 120 lira ve 249J numaralı kaıtU 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklnruıa ~e 
bu işle alakadnr tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Pazarlığa konulan iş 15 gün münakasaya konulup talip ı.ubU' 

etmediğinden münakasası IO gün uzatıldığı halde yeni talip zubıl~ 
etmedıfrinden Sivas merkezinde yapılmakta olan İstika( ve Cümhu~· 
yet mekteplerine muktezi 12~ bin tuğladır. Tuğlanın beher bıll 
ndedinin muhammen bedeli 13 liradır. 

1 
Pazarlık l J. 12.939 taribin;l.en itib:ıren bir ay içiude vilaYt 

encümeninde yapılacağından istikliler bergün vilayet eocümeniııe 
müracaat edebilirler. 

Talipler pazarlığe girebilmek için 125 lira 78 kuruş muvakk
81 

teminat vermeleri lazımdır. 

Yazlık ve kışlık jelatin alınacaktır. Bak: 
ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. -

• ..ıud inhisarlar U. ıvı ____ ...,,/_ 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Atağıda yaz.ılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmesi 8.1.940 1'

81 

z.artesi günü biz larında yazılı saatlerde Edirnede müşiriyet daite' 
sinde Satınalma Kowisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanuni ~~ 
ıikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat e'l~e 
komisyona vermeleri. 

Miktarı Tutarı Teminatı İhale 
Cinsi ton lira lira saatı 

Arpa 150 10,500 858 14,30 
Arpa 150 10,500 858 15 
Arpa 100 6,750 507 15,30 
Arpa 15u 9,750 732 16 

• • • 50 ton sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltP1esl 
4·1.940 perıembe günü saat 15 le yct.pılacaktır· MuhamP1e~ 
bedeli 15 bin lira, teminatı 1125 liradır. Şartnamesi Ko· dl 
dır. İsteklilerin belli gün ve saatte Edirnede Sanayi kıılasıO' 
da satınalma Ko. na gelmeleri· 

Eskiıehir Kor Satınalma Komisyonundan : ~ 
Kıtaat ihtiyacı için oOO ilii 700 ton yulafın pazarlığında iste~ 

çıkmadığından tekrar pazarlığı 27.12.939 çarşamba günü saat 1 l efl 
Eskişehir Kor Satınalma kamisyonunda yapılacaktır· ŞartnaOl v 
komisyonunda gör~lür. Tahmin bedeli 40,250 lira, muvakkat te~1 
natı 3019 liradır. isteklilerin mezkur günde ve sııatte komisyoıl 
ulunmaları. 

b 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
1
, 

Karadeniz Boğazı birliklerine on iki ton yataklık ot pazarlı~p 
satın alınacaktır. Münakasasına 29. 2.39 cuma _günü saat I0,30 ,.~ 
başlanacak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır, isteklilerin belli fil 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna ırelaıelef. 

Orman Korum Genel K. Saınalma Komisyonundan : ·~ 
Orman koruma ırenel K. talimgab ihtiyacı için 12000 on ~ 

bin kilo kuru fasulye pazarlık suretilc 25.12.939 pazartesi güoil 1 
at 11 de Ankarada Yenişehirde komutanlık binasındaki satınal19 

komisyonunda pazarlığı yapılacağından talih olanların muayyen ~ 
ve saatle komisyona ıelmeleri ilin olunur. 

Konya Askeri Satınalma komisyonundan : 
( 

570.000 kilo un ekıiltmea"nde iıt kli çıkmadığından ilk pıtı' 
lıj'ı 25. 12 9~9 pazartesi günü saat 15 te yapılaeaktır. Şartnıı"'~ 
Ankara ve lstanbul Levazım amirliği satın ima komisyonlarmd• ~ 
l\-1araşta Askeri satınalma komisyonunda gbrulür:· Muhammen tıJt~ 
71,250 lira, ilk teminatı 6593 lira 75 kuruılur. iste lılerin bellı 
ette Konyada Askeri aatınalma komisyonuna müracaatlerı . 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi 
5880 kilo Lahana 
5880 kilo lspanak 
5880 kilo Pırasa 

İzmir Mst. Mev. Ada ve Menteş mıntalı:asındaki birliklerill '(I 
karıda cins ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksilt 

' ıuretile münakasaya konulmuştur. 



~ Birincikanun 1939 

İhalesi 5. 1.940 cuma günü saat l6 da kışlıda İzmir lvz. amirli-
'-tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
l'ahmio edilen tutarı 940 lira 80 kuruştur. 
l'cnıinah muvakkate akçası 75 lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda iÖrülebilir. 
lıtekl;lerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös
tk mecburiyetindedirler. 
E'.ksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 3 ncü mad· 
tinde ve şnrtnamesıode yazılı vesikaları ve teminatı muvakkata

'tlc birlikte ihale saalinden evvel komisyona müracaatları. 
, • • ızmiı müstahkem mevki Çeşme mm takası biliklerın 18600 

41
• kesilmiş sığır eti 18.12.39 tarihnde pazarlıkla yapılan eksilt
lııde talip çıkmadığından pazarlık ?:7.12.39 çarşamba günü saat 
4c kışlada levazım amirliği satıoalma komisyonunda yapılacak-

'tahmin edilen tutarı 11178 liradır. 
l'eminat muvakkate akçası 838 lira otuz beş kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
latekliler ticaret odasında kayıtlı olduhlarına dair vesika ıös· 
tk mecburiyetindedirler. 
Pazarlrğa istirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
clerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat muvak

lariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müraca tları. 

Balıkesir C. Müddei UmumHiğinden: 
llalıkesir Cezaevinin 1 ikincikli.nun 1940 tarihinden 

S.940 tarihine kadar alınacak 152 günlük ve 5544 lira ~6 
'11 ınuhammen bedelli ve 58368 kilo ekmeğin 16.12.939 
1hirıden itibaren on beı gün müddetle ve kapalı zarf usu
ıl.e eksiltmeye konulmuı olduğundan ekıneği vermeye is
l olanlar ıeraiti öirenmek için hergün cezaevi Müdürlü
e baıvurmaları ve yüzde yedi buçuğu n•sbeUnda mal san-
1tıa yatıracakları 415 lira 87 kuruf':1 havi teminatı muvak-
te ınakbuzlarile ihale günü olan 1 lkincikanun 940 tari. 
.e ınüsadif pazartesi günü saat 15 te müddeiumumilik dai· 
1~de müteıekkil Komisyonda hazar bulunmaları ilan olu-

• 
~ .\nkara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

40 bin kilo makarnanın paznrlığında talip çıkmadığır.dan tekrar 
rlıkla eksiltmesi 25. 12.39 saat 15 de Ankara levaı.ım amirliti 
alnıa Komisyonunda yapılacaktır. 

( 

~ubammen bedeli 88CJO lira ilk. teminatı 560 liradır. Şartname 
11\ir:ı:ıunesi komisyonda iÖrülür. liteklilerin kaııuni ve Ticaret 
~•ı vesikalariyle belli vakitte komisyonda bulunmalan, 

Edirne Askeri Satunalma Koınisyonundan: 

Aşafııda cins ve miktarları . yazılı hizalarında gösterilen 
lerde pazarlıkları yapılacaktır. isteklilerin teminat veyn mak· 

t •eya mektublarile yazılı vesikalarile belli gün ve saatte Edirne· 
"1üşiriyet dairesindeki Satıoalma komisy~nuna gelmeleri. 

Cinsi Mıktarı Teminatı ihale günü Tutarı 
Kilo Liraı Kr. 
3000 180 00 1 Salça 

Zeytin yatı 
28. 12.939 s. 
28.12.939 s. 

10 
11 

1200 
2000 2000 190 00 

• • • 
,l\rpa alınacaktır. Bak: Mahrukat sütununda Edirne As· 
1 SAK. ilanına· - - --• • =----

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : , ... 
"'efsuh Kütahya çini fabrikasına ait olup halen Kütahya Kera-

' fabrikasında muhafaza edilmekte olan aşağıdaki listede müfre-
1 aösterilen makine ve aletler Bankamızca pazarlıkla satılığa çı· 
lı:ı:ııştır. Talip olanlarm 15 sonkanun 1940 tarihine kadar Ban
ıı Ticaret Şubesine müracaat etmeleri. 

Makinenin İsmi 
l' Oprak k1rma makinesi 
Pres makinesi 

i• l'ulumba (prese ait) 
P Otomatik şablon tertibatı 

Soya değirmeni 
&oya eritme aleti 
Süyük ıablon tertibatı 

ıı l\tiçük şablon tertibatı 
" Çamur e:r.me makinesi (küçük) 
·- Çamur ezme makinesi (büyük) 

~resteo çıkan çamur tabakaları için 
Sırça eritme fırını 
tıfazot motörii 

•l 
Bursa DefterdarlıA'ından: 

Tahmini miktarı Beher tonun 
ton muhammen kıymeti 

lira kr. 
~'-' ceyheri 6000 3 

Adet 
l 
1 

ı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tutarı 
lira kr. 

1sooo 
l\rıuvakkat teminatı 1350 liradır· 

1) llurıa vilayetine tabi Orhaneli kazasının Cebelgüney, 
t't\ikbelen, Karıncalı, Topuk ve Nalınlar köylerinde ma

'~ L Ocaklarından ihrac edilmiı tahminen 6 bin ton krom 
' jetinin bilumum masrafları müıteriye aid olmak ve ma· 
<' 1nde teslim edilmek ıartile beher tonunun muhammen 
l ~h olan 3 lira üzerinden 2490 sayılı kanunun 33 üncü 
I desi hükmüne tevfikan 8.1.940 tarihine müsadif pazar 

~ünü saat 15 te ihalei evveliyesiyapılmak üzere 23.12.39 
tinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile sa· 
' çıkarılmııtır. 
lıteklilerin yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ola-

~ \1ezne makbuzu veya lcanunen muteber ve kabulü caiz 
~q, mektublarını hamilen ihale saatinden 1 saat evvel 
f nıektublarını 2490 sayılı kanunun hükümlerine tevfi· 
Orhaneli kazası malmüdürlüğünde müteşekkil komis
lealim etmeleri ilan olunur. 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

Mnnakaaa Gazeteai 

e lıa 1 çı 

Güzel Sanatlar Akademisinden: ı ı,, i, 1-.,,, :ı !il .ı,, M umrı ~ unııı ~ ı. ı uı 
.._ - > .. __ :z::= 

. ' ·. . :· 

Muham. be. %7,5 tem. Eluiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. ıekli saati 

27.12 939 tarih ç.-r"'amba gür.Ü sant 14 de İstanbulda Cağaloğ 
nda yüksek mektepler muhasebeciliiinde müteşekkil ekııiltme ko 
misyonu odasında 1504.75 lira ketif be.ielli Gbel Sanatlar Akade 
misi garp tezyinat şubesi odalımna döşenecek insulit ve linolyum 
tefriş işi açık usul ile eksiltmeye konulmufhrr. İş elbisesi ceket, palto 

pro· Postal Mukavele projesi, eksiltme ve husuıi fe•ni tartoameleri, 
je keşif lıulasasile buna mütefcrri diğer evrak Güzel Sanatlar 
demisinde parasız olarak verilecektir. 

100 adet ) 
115 ,, ) 
115 ,, ) Aka- Kos'!et 1415 - 106 12 açık ekı. 14 

Muvakkat teminat 113 liradır. 
İsteklilerin en az. 1500 liralık bıı işe benz.er iş Y• phğına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikaları ve • ticaret odnsı vesikoııa 1 
hamilen eksiltme gönünde Cağaloğlunda Yökıek Mektepler muhasebe 
ciliğinde müteşekkil A. E. P. Komisyonuna müracaatlar1 ilin olu· 
nur. (10124) 4 - 4 

Galatasaray Lisesi Ahm, Satım Komisyonu 
Başkanlıgmdan: 

Cinsi 
Mikdarı 

kilo 
Fiyatı 
kuruş 

Mnlatyn kayısısı çekirdekli 3000 80 ) 
Kuru üzüm rezaki 500 20 ) 

,, ,, çekirdeksiz 1200 24 ) 
Üryaııi erİfrİ 2000 30 ) 
Ceviz içi 600 45 ) 
Kuş üzümü 250 20 ) 
Fındık içi 500 45 ) 
Kuru incir 500 22 ) 
Çam fıstığı 250 1 lO ) 

ilk teminatı 
lira 

Galataray Lisesinin Mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyaçları olan 
yukarıda cinsi, mikdarı beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı ya· 
zılı yiyeceklerin 5.l.19fü cuma günü saat 15 de Beyofrlu lıtiklal 

Caddesi No 349 da Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komiıı
yonunca açık eksiltmesi yapılacaktır . 

İstekliler Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat mak· 
buzlarile birlikte sözü geçen iÜn ve saatte de Komisyonda bulun
maları. 

Şartnameyi görmek ve teminat yatırmak için Galatasaray Liseıi 
İdaresine müracaatları . ( 10467) 2-4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare posla çantaları imalinde kullaııılmak üzere 6000 metre 

buranda bezi alımı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ek. 
siltme 3.1.940 çarşamba saat 14,30 da B. Postahane binası birinci 
katta P. T T. Müdürlütü odasında toplanacak Alım Satım Komis· 
yomırıda yapılacaktır. Beher metre murabbaınm muhammen bedeli 
192.5 kuruş hepsinin 11.550 lira, muvakkat teminat 866 lira 25 ku· 

Amele elbisesi 
Kalın ceket ve pantalon 

15 ,, ) 
) 

Jelatin yazlık 500 kilo 
,, kışlık 750 ., pazarlık IS 
l - Şartnamesi mucibince yukarıda yazılı 2 kalem malzeme bi. 

zalarmda gösterileiı usullerle satan ahnaca.ktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa

atleri yukarıda yazılıdır. 
ili - Eksiltme ve pazarlık 9.1.940 salı günü Kabataşda Levazım 

ve Mubnyaat Şubesindeki Ahm Komis}onunda yapılacaktır. 
iV - Jelatin şartnamesi her gün sözü geçen Şubeden parasız 

alınacağı gibi nümuneleri de görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 0 

07,5 
güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. (10637) 1·4 

* • * 
1 - Şartname ve keşifnameıi mucibince İdaremizin likör Fab· 

rikaıının dam tamiri işi 21.Xll.93Y tarihinde talip zuhur etmeditin· 
den şeraiti ubık dairesinde 10 gün temdid edilmiştir. 

JI - Eksiltmesi 2.1.9-10 alı günü saat 10 da Kabataşda Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacağı ilin 

olunur. *.. (10665) 

Cinsi 

Planya tezgahı 
Kayış baklalı zincir 

Muham. be. 0 
07,5 temin. Eksiltme 

Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

8t>6 -1 adet 66 45 paurlık 14 
t 

11S. T. F. 493" 2j 11 262 50 19 68 ,, 15 
Zımpara tatı 60 s m 250 " 3760 - ~82 - 11 16 

1 - Şartnamesi mucibince 1 adet planya tezgahı ve nümunes 
mucibince 25 adet kayış baklalı zincir müteahhidi namına ve yine 
şartnamesi üzere mikdarı yukarıda yazılı 250 adet zımpara taşı pa• 
zarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aa· 
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Pazarlık 3.1.490 çar~mba günü Kabataşda Levazım ve 
Mubaayat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına· 
catı gibi kayı:ı baklalı zincir nümunesi de görülebilir. 

V - İsleklile rin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 
eı 0 7,':'> güvenme parasiyle birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (10417) 3-4 

ruştur. • • • 
İsteklilerin olbaptaki fBrtnamelerini görmek ve muvakkat temi· l - Şartnamesi mucibince 22 adet 500 kg. baskül derhal te ı 

nallarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük idari lim edilmek şartile açık eksiltme usulile sabo alınacaktır. 
kalem levazım kısmına, eksiltme saatinden bir saat evveline kadar il - Muhammen bedeli 3960 lira muvakkat teminat 297 liradır. 
kanunun tarıfatına uygun olarak hazırİanmış olmalar1 lazım gelen lil - Eksiltme 6.1.940 cumartesi günü saat IO da Kabataıda 
mektuplarını, teklif mektubu ve 939 stmesi için muteber ticaret o · Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
dası vesikası, muvakkat teminat makbuzu veya muteber bir banka 1 iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parası7 alınabilir. 
mektubunu muhtevi olarak yukarda ismi geçen Komisyon Başkan· ı V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 11 

0 7,5 
ğına numarala makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. ( 10362) 3-4 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. ( 10506) 2-4 

lı~!"""'!'!'~ .............. ~~"!!!!!'!!!!!!!""!~"!!"!""~~!"'!!!!!!~!!!!!!'------~ .............. !!!!!!!!!!!!!!!!~-~---~ ....... ~~~~!"'-!!~!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!"'!!'ml!"I------------..----

ez Bankasının 
16 Bir i n ci Kanun 19 3 9 vaziyeti 

AK T 1 F: 

Kasa: Lira 

Altın: Safi ki!oğram 
Banknot 

15.500.303 21.802.430.71 

Ufaklık 

Dahil deki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

20.236.942. -
1 .652.822.74 

678. 111 95~.816.81 

265.869,21 

r 
Altın s :ıfi kilogram : 9.999.734 
Altına tahvili kabil serbest dövizle 
Diğer dövizler ve bor~lıı klirina-

14.065.425,84 
58.399,34 

bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhte edi. evrakı nakdiye kartıht 
Kanunun 6·8 İnci meddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 

Ticari senetler 

10. 760.288.56 --

1 158.748.563.-

17 .983.07 4. ---- ---

208.877.734,59 - ---
Esham ve Tahvilat Cüzddanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyen 
A- ) karşıhğı Eshnm ve Tahvilat (İti· 

(bari kıymetle) 

in 

B-Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

50.580.164,97 
__!:563.000,7~ 

8 379.000,50 
14.635,52 

7.808.722,-

Yekun: 

ı==ı:= ·-

Lira 

43.692.195,45 

t219.686,02 

24.884.113,74 

140.765.489,-

208.877.734,59 

. 

58.143.165,67 

16.202.357,52 

4.500.000,-
18.313.926,66 

516.598.668~65 -
ı~, -·-- -

AS 1 F: 

'ermaye: 

İhtiyat akçesi : 

Lira 

4.217.134,25 

~ Lıra 

15.000.000,-

Adi ve fevkalade 
Hususi 6.000.000,- 10.217.134,25 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6·8 inci meddelerine tev-
fikan hazine tarafından vaki tediyat 17.983.074,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 140.765.489,
Karşllığı tamamen altın olarak ila
veten tedavüle vazedilen 17.000.000,- J 

Reeskont mukabili ilaveten 
le vazedilen 

tedavü · 1 
139.000.000,- 296.765 48Q - , 

Türk Lirası Mevduatı : 36 568.058,33 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövi7ler 4 880.53 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 46.296.422,73 46 301303, 26 

Muhtelif: 111.746.683,81 

Yekiın: 5 16.598.668,65 
-~-

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4 Altan üzerine % 3 
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Ta bleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de i'adjudication 

AJ Adjudications au Rab~ 

Prix 
eatimatif provisoire 

- - ~---~-------~-Lieux d'adjudication e tdu 
Cahier deı Cbargea Jours Heures 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. au konak gouvemem. Manyas 
Fourniture pierres s/route Balıkesir-Bandırma 
T ransformation en beton arme des tablier.s du 

pont s/route Bandımın-Gönen 
Foumiture pierres s route Balıkesir-Edremit 
Con!!tr. bat. ecole de 5 classes 
Install. chnudron et rep. coupole 

Publique 
,, 

Publique 

" 
lnstall. 3 stations Jimnigraphes l'une iı Edirne Gre a gre 

Kapıkule sur le Meriç, l'une sur le Tun-
ca et l'autre sur !'Ergene 

Rep. konak gouvernem. a Balya 
Clôture en fil de fer gamison de Regiment 

d'aviation 
Transform. en beton arme du tablier en bois 

du pont sis sur la chaussee de Balıkesir· 
Bandırma 

Constr. fenctres 688,86 m2 et portes en bois 
105,13 m2 pr. les ecoles de la Republique 

Rep. toit fabr. liqueurs (aj) 

Publique 

n 

" 

it 

Const. bat. administ. a Bafra (c. eh l 40 P) Pli cac h 
Raccordem. avec des buses de 0,30 de l'e· Publique 

goOt de la Station de T.S.F. d' Ank. a 
la canalisntion sis devant l'Inst. Agricole 

1600 -
4827 27 
620 01 

8280 -

228 80 
1274 13 

599 33 
4059 26 

1382 91 

7599 -

28117 91 
1345 34 

120 -
362 10 

46 57 

621 -

191 12 

45 -
305 -

104 -

570 -

2108 84 
100 90 

Dır. Trav. Pub. Balıkesir 
Vil. Balıkesir 

" 
it 

Moubtar Village Tömük 
Dir. Vakoufs Konya 
lngen. des Aff. Hydr. de Meriç 

a Edime 

Dir. Trav. Pub. Balıkesir 
Com • Ach. Mil. Balıkesir 

Vil. Bnlıkesir 

Oir. Trav. Pub. Sivas 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

" " Dir. PTT Ank. 

8·1-40 15 -
28·12-39 15 -

4-1-40 15 30 

4-1-40 16 
15-1-40 

1- l-40 14 
~5·12-39 14 

9-1-40 1' -

6-1-40 IO -

4-1-40 15 30 

28·12-39 15 

2-1-40 10 -
11-1-40 15 -
3-1-40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Trinatrium pho:.phate: 25 t. (oj) Gre iı gre 7500 - 562 50 C. A Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 30-12-39 11 30 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (f nstallat!on et Materiel) 

Dynamo electr .: 3 p. Publique 800 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Chaussures: 100-120 paires Publique 
Confection de costumes et cnsquettes: 60·80 compl. > 

Flanelles en laine: 130-150 p. ,, 
Costumes: 60-70 compl. ,, 
Flanelles en laine: 56 p. (nj) 
Pardestus: 40-48 p. (ııj) 

Etoffe bleue: 270 m.·confection d'hııbits: 100 Publique 
compl.·cscıırpins: 100 paireı·confection de 
paletots: 100 p. 

570 -
435 -
480 -

1120 -

in p. 16 -
2724 -

60 -

42 75 
32 62 
36 -
84 -

57 60 

Cbemiscs couleur azure: 300 p. Gre iı gre 975 - 74 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tap_ls!erie ete. 

Lits pr. ıoldnts: 500 doubles Grc iı. gre 1500 -

Travaux d'lmprimerie • Papeterie 

Materiel pr. leçon 

Combustible - Carburant-Huiles 

Semi·coke: 250 t. (ni) 
Charbon recompose: 730 t. 

Divers 

Briques: 100000 p. 
Briques: 129000 " 
Corde en fil d'acier: 10 lota (aj) 
Coton: 4 t. 

Provisions 

Beurrc: 19,2 t. 
Haricots sccs: 12 t. 
Pain : 240 t. (aj) 
Viande de boeuf: 45 t. (aj) 
Avoine: 40 t·beurre: 12 t-orge: 80 t. 
Foin: 
Riz• 106 t. 
Macaronis: 40 t. (nj) 
Avoine: 500-700 t. (aj) 
Viande de boeuf: 50 t. 
Foin pr. matelns: 12 t. 
Orge: 150 t. 

,, 150 n 

" 100 " 
J 150 " 

Sauce: 5 t. 
Huile d'olives 
Orıe 

Adjudications ala surenchere 
• Bois de aapin: 153 m3 

woteur maritimc de 3 t. 

Gre a gre 6625 -
13994 -

Publique ııoo -
Gre iı gre les mille 13 -

,, 

" 

Pli cach 
Gre a gre 

,, 
,, 
" . 

Gre a gre 

" 
n 

n 

n 
Pli cnch 

" ,, 
Gre a gre 

" ,, 

Publique 

1600 -
2800 -

19200 -

22800 -
12600 -

5000 -
9010 -
8800 -

40250 -
15000 -

10500 -
105l0 -
6750 ._ 
9750 -
1200 -
2000 -
5000 -

300 -

225 -

497 -
1050 -

82 50 
125 78 
l20 -
420 -

1440 -

1710 -
945 -

675 -
560 -

3019 -
1125 -

858 -
858 -
507 -
732 -
180 -
180 -
750 -

57 80 

Municip. lzmir 

Dir. Ecole Normale Trakya 

" ,, 
" ,, 
" ,, 

Dir. Ec. Say,e·femme Konya 
Dir. Culture Konya 
Dir. Ecole Normale Sivas 

Min. Def. Nat. Dep. Aviııtion 

Min. Def. Nat. Dep. Aviation 

Mouhtar Village Tömük 

Com. Ach. Mil. lzmir 
,, Oiv. Sivas 

Seme Exploit. Cb. Fer Etat lzmir 
Dir. Trav. Pub. Sivas 
C.A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Min. Def. Nat. Dep. Aviation . 

5-1-40 16 -

26-12-39 14 -
26-12-39 14 -
26-12-39 14 -
26-12-39 14 -
28-12·39 14 -
25-12-39 14 -
12-l-40 14 -

25-12-39 10 -

26-12-39 11 -

15-1-40 - -

26-12 39 15 -
26-12-39 16 -

8-1-40 15 -
Dnns 1 mois 

29-12-39 14 -
26-12-39 10 -

Com. Ach. Milit. Kayseri 25-12-39 16 -
C. A. Comm. Gen. Prot. Forets Ank. 25-12·39 1 t -

,, " 25-12-39 14 -
ti 

Com. Ach. Mil. Vize 

" ,, 
" 25-12 39 15 -

25-12-39 15 -
25-12-39 15 -

C. A • Econ. Monop. Knbatache 5-1-40 15 -
25-12-39 15 -
27-12-39 11 -

4 1-40 15 -

Com. Ach. Int. Ank. 
" Corps Armee Eskişehir 
,, Mil. Edirne 

Com. Ach. Comm. Mil. 

" 
Mil. Edirne 

" n 

,, it 

Dir• For~ts Konya 
,, Douanes Mersin 

lst. Fındıklı 29-12-39 10 30 
8-1-40 14 30 
8-1-40 15 -
8·1-40 15 30 
8-1-40 16 -

28-12-39 10 -
28-12-39 11 -
25-12-39 10 30 

4-1-40 15 -
30-12-39 10 -

== 
(3 üncü sayfadan devam) 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 
Vilayet eski hizmet otomobili arttırma suretiyle aatıld 

çıkarılmııtır. 
Muhammen bedeli 225 lira. muvakkat teminatı 17 l 

dır· 
İhalesi: 28.12.939 gününe tesadüf eden p zartesi 

saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde olacağından t' 
lerin mezkfır gün ve saatte Daimi Encümen Kaleminde 
zır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Devlet Orman İıletınesi Karabük Revir Amirlfğindel'I 
Eskipazar istasyonunda istifte mevcud 516 aded muadili 

metre mikab 644 desimetre mikabı çam tomru u açık arttırDl" 
aa tılacaktır. 

Tomrukların ayrıca bat keıme payl rı mevcud ve 
soyulmuş olup hacım knbultsuz orla kutur üzerinden 
mıştır. 

Tomruklara aid satıt şartnamesi Aııkarada Orman Umuııı 
dürlüğünJe, İstanbul Zonguldak Orman Çevirge Müdürlükle 
ve Karabüktc Devlet Orman İpetmeıi Revir Amirliğinde gö~ 
lir. 

Tomrukların muhnmmen bedeli 12 lirn 75 kuruştur. 
isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 29.12.39 rünü 

11 de Karabükteki Revir merkezine müracaatleri. 

Ankara 3 üncü icra Memurluaundan: 
Bir borcun tabı;ilini temin zımnındn hnciz edilen Gölbaşı 

kiinde 100 bin det tugla açık arttırma yolu ile mahallinde P 
caktır. 

.Muhammen kıymeti 636 liradır. Birinci arttırma 28. li.939 
şembe günü saat 14 de ve ikinci arttırma 29. 12.939 cuma 
aynı aaatte yapılacaktır. Taliplerin yü:r.de 7.5 teminat vermelef'I 
satıı iÜnÜ muayyen saalte mahalli m zkurda bulunmalar& ilin olıl 

Mersin Gümrük Müdürlüğünden: 
3 tonluk bir denit molörü 30. 12.939 iÜnÜ ııaat 10 d 

ma ile satışı çıkarılmıştır. 

Muhammen kiymcti 3UO liradır. İsteklilerin yüzd 
akçasile pmrük satış komisyonuna würacaııtlan. 

Kayseri Orman Bölge Şefliğinde~ : 
Yekun 

Muhammen kıym ti 
Kilo Lira K. Cinai ~ 
6760 101 40. Çam odun .,.J 
2400 120 Meıe köıniW 
Yukarıda yazılı mallar 13°12.939 gününden itibareO 

artırmaya çıkarılmı§lır· İhale 29.12.930 perıembe günii 
15 de yapılacaktır. istekliler ıartnameyi malları orm n ı&' 
resinde iÖrmeleri belli iÜn ve s atten evvel alacağı malıR ~ ' 
nisbetinde emanet parasını bankaya ynlırmaları ve ihale a•l 
orm n satış komiıyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

• 

İstanbul İkinci lfl ı Memurluğundan : 
MGflilo ait liıtik, ayakkabı ve makara ve sair tuh fiye 1 ~· 

ıından satılamayan kısım ile birinci arttırmada bedelini bulmıt•- ~ 
yaların ikioei arttırması 25. 12.939 pazarte1i günü ile anı talıiP 
den günlerde saat onda açık arttırma 11uretile satılacaktır, 

fstiyenleriu İstanbuldn Sultanhamamrnda Haçopulo 
hazır bulunmaları. 

Üsküdar icra Memurlufündan : 
Mahcuz olup satılmasına karar verllel\ 7,5 beygir Jııl1 

tinde (Cons) markalı motör ve içi telli (Ornevü) kırıklı 
minen yetmit metre murabbaınd cam ve muhtelif el>~ 
inşaatla müstamel beş ton mlktarında kereste 28,12.939 
hinin perşembe günü saat 14 de ba lamak suretile Paf1 

çe fİ§e, cam fabrikasında açık arttırması icra kılınaca"~ 
hammen kıymetin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde t 
arttırmaya bırakıl r k 3.1.940 çar mba günü ayni satı1 
yerde ikinci açık arttırması icra kılınacağı ilan olunur 

lstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: .J 
939 4675 numaralı dosynda mahcuz olup paraya çevril~J 

karnr verilen bir adet yüz otuz lira kıymetinde PEF AFF °'' 
ayaklı terı.i dikiş makinesi Fincancılarda Arslan Fresko bası'~ 
nünde açık arttırma suretile 28. 12.939 perş~mbe günü aaat I 
13 e kndar satılacağı ve o gün teklif edilen bedel muh m~~ 
metinin yüzde 75 ini bulmadığı surette 4.1.940 perşembe gtı11ol 
saatte ve ayni yerde ikinci arttırma suretile satılacağı ilan 

İmtiyaz Sahibi ve yazı İşleri Dlre~rü : lsmail oırfl 
BaııldıAı yeri: Akın Basımevi, İstanbul 


