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Yumurta 
Korumak 

icaretimizi 
Lazımdır 

Yenin en mühim ihraç mallarından biri 
~.Yumurtaların dıı piyasalarda satışını 
~ak için çok esaslı tedbirlerin ahn-
l .. 1 icabeder. Bu tedbirler arasında 
llrkiyede yumurta mıntakalarında ih
taca en müsait şartları havi yuınur
taları toplayacak, muhafaza ede
cek ve zamanında sevkeyleyecek 
teşkilatın kurulması zaruridir. 

• • * 
"'8. iıaai:ıin yetiftirditi mah- manyaya yumurta ıröndermete a. 

...... lada yumurtanın büyük zeomediler. Halbuki Lehiatan ve 
..... ,, t' .. b e ı vardır. Gıda nok- Bulgaristan yumurtalanna Alman 

l.e '-tdaydan aonra yumurta piyasalarına hem daha ucuz ıart
(allel111Uel bir ,öhret ka· larla hem de bedellerini temin i"- ·J bir ııda maddeai yok- çin müaait anlatmalarla sevk ve 

~ ~barla yumurtanın insan- ihraç etmeae muvaffak oldular. 
tl/ıa,ı} Vakıt lQz.umlu bir ib- Şu h"lde, yumurtacılıtımu.ın 
\.;;a-i oldutu mPydandad1r. mazisi ne kadar parlak geçmiı ise 
ı..ı~• •aıfiyah, bilha11a Av- hale dotru ilerde dikçe vaziyet ta

lr llraaında o kadar ar- mamile ber akis olmuş v• elyevm 
1 

; bGtün garp milletleri yumurta ticaretimiz büyük bir 
~Yaamayacak bir vazi· durıun!llta utramıı bulunmakta· 

1 
r. Umumi harpten dır. 

~. taıııurta yetiıtirilmesine Bu durgulutu gidermek ve 
~lbet verilmemişken, U· yumurta ihracat ticaretini inkifaf 

Pte, aonra, bütün garp ettirmek için ahnmaaı zaruri olan 

a) MUNA ' ASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

lzmir Belediye ve Fuar Komitesi Riyasetinden : 

Küitürpark fuar sahasında inşa edilecek sergi sarayının 
belediye baş mühendisliğindeki proje ve şartnamesi veçhile 
75449 liralık kısmı eksiltmeye konmuıtur. İhalesi 29 mart 
939 çartamba güntı saat 16 dadır. İştirak edecekler 502S 
liralık muvakkat teminatla belediye ve fuar komitesine 
gelirler. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - İzmir Tayyare Alayı Komutanlığının iÖıtereceAi 
yerde beheri 5371 lira 60 kuruı kıymetinde hepsinin tutarı 
21486 lira 40 kuruş bedeli keıif!i dört aded bina inıaab 
kapa!ı zarf usulü ile ekıiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 10 niaan 939 pazartesi gilnü saat on alb· 
da kıılada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçası 1611 lira 48 kuruıtur. 
4 - Şartname, keşifname ve projesi her gün komiı· 

yonda görülebilir. 
5 - İstekliler bu işi yapabileceklerine dair İzmir Nafıa 

Fen heyetinden alacakları vesikaları ve Ticaret Odasında 
kayıtlı olduklarına dair de vesika göstermek mecburiye· 
tindedirler. 

6 - Eksiltmeye iıtirak edefekler 2490 sayılı kanunun 
iki ve üçuncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vui· 
kaları ile teminat ve teklif mektuplarını ihale ıaatından •• 
az bir saat evYel Komisyona vermiı bulunacaklardır. 

. •rinde iklimin müaaade- tedbirlerin bir an evvel tetkik edi
'~de tavukçuluk tedricen lerek tatbikata geçilmuinde de 
,.;'ek, evvelce hariçten büyük bir zaruret mevcarttur. 

L_en binlerce kental yu· Almacak tedbirler aruında pi- lstanhul P. T T. Müdürlüğünden : 
rndi memleketlerinde yaaalann da tanzimi için bazı mü-

'ltuı. ._lnıkün olmuıtur. talealara U:lzum görnlmelidir. Yu- B. Oğlu P.T T. hirıesı tamiratı olhaptaki kt>şifnamesi dn-
"tt. ~:;ki1e en kuv.~etli murt~ . ihr~catçıl~rı. ~inlenmelidir. hilinde açık oksiltıneye koııulmuş_tur. l!.ksillm" 12.-l.9.i9 çar· 

'Otct •eatç111 mevkunde Bızım ötrendıtimıze göre yu· şamba saat 15 de H Postahane bınasında müfettişlik odasında 
'1. 1930 aenesinde ibra· urta ı'bracatı yapan fi al dan · '- leltiz . m . . rm ar toplanacak alını satım koınıs)onunda yapılacaktır. Ketif bede-

binden 8 glln e'f'vel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret 
odası veaikaları ve diğer t'f'rakı ile birlikte 5.4.939 çar
ıamba günO saat 15 şe kadar VilAyet Daimi Encümen sa· 
lonundaki Komisyona vermeleri lAzımdır. 

• • • 5.4.939 tarih çarşamba gilnft saat 16 da Çorum 
Villyet Daimi Encümen salonunda eksiltme Komisyonun· 
dnn beş bin lira keşif bedelli Çorum memleket hastaneıi 
catı dahili sıva ve parapet duvarları inşaatı açık eksiltme 
usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Muka•ele, eksiltme bayıadırlık i,leri genel huı•ıi Ye 
fenni şartnameleri, proje keıif hulha.sile buna mttteferri 
diğer evrak Nafıa Müdürlüğilnden parasız olarak verilecektir. 

Muvakkat teminat Uç yüz yetmişbeı liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az on bin liralık 

bu iıe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden Çorum Nafıa MDdürlilğtlnden ekıiltme 
tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ~e 939 yılına ait ti
caret odası vesikaları ve diğer evraklarla birlikte 5.4.939 
çarıamba günü saat 16 ya kadar Villyet Daimi Encüme· 
nine vermeleri IAzımdır. 

İzmir Vilayet Daimf Encümeninden : 

Verem paviyonunun ikmali inşaatı 7755 Jira 84 kuruş 

keşif bedelile ve 15 giin müddetle açık eksiltmeye konuldu· 
ğqodun is tPk\ileriı1 11 :ı fıa müdürlüğündeki mahfııı keş ifoaıne

iİni tetkik edip 2490 sayılı yasa bükümlerıne göre haıırlıya
cakları teminatları ile birlikte 10 4·939 paıarteıi ıaat 11 de vi· 
I&yet daimi encümenine ba~ yurmaları. 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğftaden : 

1-K~stamomı villyet merkez kaaabaaından projeıi muci· 
bince yeniden inıa edilecek adliye binaaınıa mayıs 939 so· 
nuna kadar bitecek olan beton arme temel inıaatını mil· 
teakip klğir duvar ve Çatı aksamına ait tanzim edilen 26193 
lira 26 kuruıluk evrakı keşfiyesine göre inşası kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - isteklilerin bu işe ait bütün evrakı keşfiyesinin 
Ankara, İstanbul ve Kaıtamonu Nafıa Mildürlüklerinde gö· 
rebilirler. 'L ınılyonunu yalnız on taneaı bu ııten vaz ıeçmete 1. 4768 ·ıı ı · kk · 358 ı · d 

•ara ·1 · d k . 1 d' 8 1. ı -> ıra muva at teınınat ıra ır. 
llh.. cı e temın e ere karar vermıt er ır. u armalar 1 ' . . . . 3 - ihale 17 nisan 939 pazarte1i g9ntı Hat US da Ka· 

ıa.;-·11• larında lçilncü ve 1 yumurta ihracabnın kendileri için lsteklılerın mukııvele, ek1'ıltme ve fenni ıartnamelerıle lu- N f d . . d t l k k ·ıt K · 1"'t d kad yük . . . .. . 1 stamonu a ıa aıresın e op anaca e ıı me omısyonu ._l, ereceye ar - artık kazançlı bir 1f olamayaçatı şılnamesmı gormek \'e muvakkat temıoaılnrını yatırmak üzere f d 
1 

k 

~t 1931-1932 aenelerine a 10 
..... : • ça ı~ına gun ve saal enn e meı ur mu ur u 1 arı ka em c- Eksiltmeye girebilmek için % 7 5 dan 1984 lira M kuruş· M.L~ııuforduk . k naaf e varm••lardır 1 .. l . d k... ..d .. ı··k 'd A 1 L ! tara ın an yapı aca tır. 

..... ._ d b' . . Şu halde müstahaıhn mallarını k f! k ,'l ·h· d b' h f l ti 0 
' 

a... e e ılmıttir. Bqlıca b·ı k · · 'b · · · lf_ vazım ısmm ' e sı ime tarı 10 en ır 8 la evvt'! en az ç luk verilecek teminatın 2490 ıayıh kanunun 16 17 inci mad-
~ -...uıd lı aata ı me ıçın ı r.tcatçı ıtını ıu b' 1. l k b · b . ıı; d · d · l · d l 1 ' 
'·~ a •pa~~a ve rebilecek vaaıtalau ihtiyaç baaıl j 10 ıra 1 u ışe enz"r ış ysptıeına aır uıre erm en 8 mıt delerine göre eksiltme Komisyonu namına Kastamonu Na· 

da 1~ t~n ıtıb~rlen olacaktır. Çünkü TOrkiye yumur- oldukları vt>sikalara istınaden İstanbul VilAyetinde mütı>§ekkil fıa mlldürlüğü adresine her hangi bir Ziraat bankası vezne· '°' yenı yenı rakip er . 1 k · . d } • · 939 · · · · k j 
1 

o kadar kuvvetli rakipler talannı yalnız üç dört ıbracatçı I orıııS) on an e uıyel ve senesıne aıt tıcııret vesı aıı le ıine yatırı lak makbuzunun Komisyona gönderilmeai ve Nafıa 
. '-dı ki; bu piyasalara firmanın elin~ bırakmak dotru ol- muvakkat teminat makbuzile komisyona eksiltme gün ve saa· Vekaletince evvelce kendilerine verilmiş m6.teabhitlik vesi· 

,~lı yumurtalar için alı- muTa dıberlelktır. d rt tinde müracaatları. kası ile ihale gününden bir hafta evveline kadar bulundu· 
lııı;"',.. çok d f Ü lOk • e r er araıın a yumu a 
•~ttt • a 

1
i ç kçe kontrol nizamnamesinin yeniden kları villyete resmen milracaat ederek bu inşaab yapabile-

lı..~ ~~mup~~pa·:::d:ıa:.: tetkik edilerek memleketin ihti· ı l\l ,.d .... K akaııılı~ d • 'ceklerine dair alacakları ehliyet vesikasının ve 939 yılı T. 
~ .:ı • - l .. t dil' lü d ccı Olu :ıym eın an • . . . •"lt•rerek TOrkiye yu- yaç anna ıore a ı zuman a C. Odasınca teıcil edilmit YesıkalarıD ıhale gln ve saatınden 

t•• .. yu~ı milfteriaiz ianr. edenler vardır. Demek ki I . Kaza Htıhfünet konuğmda mevcut dört Lacanın 350 lira 9e· lAakal bir ıaat önce Kastamonu Nafıa dairesinde toplanacak 
"'-lıkunı bırakildı. bu mzamnamede her .~•ide bazı I deli ke~ıfli tamiratı 8.3.939 ıaıiLiudeu itibaren yirmi gön mtid· Komisyona gelmif bulunmaaı prttır. 

6...... h•u t ala l k t nokaanlar mevcut olabıhr. d I k. · ı k l 
L~ .,_ 'a n meme e - E k tr 1 d · 1 ete e sı tmt:yı! onu mu§tur. 5-Posta ile gönderilecek teklif mektuplarile istenilen ve· 

-•ı yumurta tedariki ter on o , lf pıyua ann ve Ş k f . .. k . l . h .. M 
-._. b . . a nı zamanda müstabıilin hakla· artname ve tfl uameyı gorme ıstrren erın .-.r gun e- sika ve makbuzlar iadeli ve teahhlltln gönderilmesi ve ihale 

L. ulduklarını ılerı Y 1 'd·· ·· 'd t .J • • k 'lt · · k d ki · d Ql&i11ı 11 fia nnı arzu ve taleplerini temamile cı oıu varı a uaıre~ınc ve e 81 mt'ye ıştıra e ece erın e saatina kadar Komisyona gelmiı bulunmasi lizımdır. 
N • Zanıa~a a;::ız~i I.~ tatmin edemeyecek mahiyette ya- 1 ihale giinü olan 27 Murt 939 pazartesi günü eaat onda yüzde 6 _ Postaların gecikmesinden dolayı samanında gel-
~ .. ~ından Jepler ~ma- pılıyoraa v~~a .yumurta tipi.erini ı ytdi buçuk nisbetinde teminat mektubu veya parasile birlikte meyen teklif mektupları .-e eYrakı müsbiteler nazarı itibare 11.a' · Yumurta ıevkiyah ve atırlık ıtıbarıle tolerans nıabe· ı' mıtlive dairesinde miltcıekkil komisyona müracaatları iJAo o- h k h'b. t l B · t d · f J t f · 

~'-·'•· ltalya, Yunanistan tini alıcı H aabcı i~in milvaıeııeli lıınu'r al n~ıyaral ıab~ ıne kre olau:!1r.t u ınıaNa af aMırnda! al .. ~tısı· 
~ bir nıiktar da Alman· bir şekilde temin edemeyoraa bu- • At ııteyen er ır me tup ~aı amonu a ıa ur ug n· 
~ıaaı etti. nun için derhal bir çare aranılma· den ıorabilecekleri ilAn olunur. 
~•it ıenelerinde de ls· 81 ve bulunması zaruridir. Çorum Nafıa Mildllrl6ğilnden : ıiii7Qiıi!iı!!il!!ii!i!!i.!i!ii!i!i~!!!!i!iifiiiiii!!~i@~!ii!!iiiiiii!!!iii!!!liiiliiiii!ii!!!~!!ii!iiiiiiiiliiiFiıiilliiiiT•) 
'"ltı dolayıaile ihraca- MGbim piyasaları elimizden ka· 

5 2 

L kt bir luamını kapatan ııoırmamak ile beraber mOhim bir 5.4.939 tarih çarşamba gilnil saat 15 de Çorumda Vi- . 
~ • : d · r 11 t o · · En ü 1 d k ·1tm k · d Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. , U. Jaaıurta ıvn erı· mabriltlmihü de ihraç edememek ye aımı c men aa onun a e sı e omııyonun a 

'°'bit r~cataaıız temam•.n ıibi feci bir vaziyete dGflllemek 5500 lira keıif bedelli, Mecidözü kazasında yapılmakta olan 
iı.d:ilyonclan qatı b~r için bu ite lüzumundan fazla e- ilk okul birinci kat ikmal inpab açık eksiltme usulile ek

"• lt.ı teneı.zül eyledi. bemmiyet vererek yumurtac:ılıtı- siltmeye konulmuıtur. 
~ Jaya ela ancak bazı mızı teşkiliUandırmalıyız. d l k 

• ~al ıanderilebildi. Yumurtayı ucuza mal edebil· Mukavele, eksiltme, bayın ır ı itleri ienel, buıuıi ye 
... Lehiatan ve Bul· mek için aevkiyat ve nakliyatını fenni ıartnameleri, proje keşif huliıasile buna müteferri 

tt1aa4'.ba ınlaait tarılarla uıarl b.ir tarifeye !-~i _tutmalıyız diğer evrak Nafıa daireainden parasız verilecektir. 
't ,_in ettiti için yumur- AmbalaJ malzemeaını .mum.k~n ~l- MuYakkat teminat 412 lira M kuruştur. 

1ı.:-ı•· ratbet aıtermedi dutu kadar ~cuzlatabılmelıyız ~ ; 
~-~ita 1 hem mGatabaıl yumurtaıından ıa· lıteklilerin teklif mektupları ve az on bin liralık bu ite 
~I la yumurtacılarımız tifade edebilmif hem de memle· benzer it yaptı"'ına dair idarelerinden almıı old11.ıı..• veıika-
. ..._~ •aaplarının unclll.. ket bu •netinden mahrum kalma- • ı:-• .. 

••rdltlDI s~rerek Al· mıı olsua. L A. KENBER lara iıtinaden Çorum Nafıa MlldtlrlDilnden ekıitme tari-

Kastamonu Nafıa Mndİlrlnğünden : 
1 - Kastamonu Vilayeti Merkez kasabuında emanet 

auretile ve komisyonu mahıuı marifetile yeniden inşa etti· 
rilmekte olan kırk yataklı haıtane binasının sıcak sulu ka· 
lorifer teaiıah için Nafıa VekAletince tanzim edilen umumi 
ve fenni prtnamesine göre yapılan 16296 lira 35 kuruıluk 
evraki ketfiyeaine göre yapılması kapalı zarf uıulile eksilt 
meye konulmuıtur • 

2 - lıteldiler bu iıe ait evrakı ketfiye ve umumJ, 



Pazar 26 Möaakaııa Gaute.ı 

u gün ilan olunan ünakasalar ve üzayedeler istesi 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 
inşaat, Taml!_8t, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Kastamonu edliy binasının betonarme te- Kapalı z. 
mel ve kagir duvar ve çatı inpatı 

Kültürpark fuar sahasında inşa edilecek 
ıergi sarayı 

Bina inşanh : 4 ad. 
Mecidözü kazası ilk okul birinci kat ik

mali inşaatı 

Çorum memleket hestaaesi çah dahili ıı-

ve parapet duvarları inşaatı 

Kapalı z, 
Aç. eka. 

,, 

26193 26 

75449 -

21486 40 
5500 -

5000 -

1964 50 Kastamonu Nafıa Mdd. 

5025 - lzmir Belediye ve Fuar Ko
mitesi Riyaseti 

1611 48 İzmir Lvz. SAK. 
412 50 Çorum Nafıa Müd. 

375 - ,, 
" 

17-4-39 16 -

29-3-39 16 -

10-4-39 16 -
5+39 15 -

5...(..39 16 -

Mecidözü hükumet konatı 4 bacası tamiri 350 - Mecidözö Kaymakamlıtı 
Beyoğlu P. T. T. binası tamiri Aç. ekıı. 4768 31 358 - iıt. P. T. T. MGd. 

27-3-39 10 -
12+3e 15 -

Elektrık-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemeel) 

Kastamonu yeni hastane binası ııcak sulu Kapalı z. , 16296 35 
kalorifer tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise (ceket ve pantalon) 150 takım 

Kaputluk kumaş: 11 - 13000 m. (prt 
195 krş.) 

Kı,lık elbiselik kuma': 12-14000 m. (tart 
175 krf.) 

Yazlık elbiselik kum&J : l~-20000 m. 
Şapka imali: 170 ad. 

Uzun ve kısa konçlu lastik çizme: 840 çift 
Atlet fanelası ve donu, ceket ve pantalon, 

güreş mayosu, boks eldiveni, lastik a
yakkabı, futbol fotini, deniz bornuzu, 
bokı ayakkabı v.s. spor eşya: 25 kalem 

Köy korusu elbbesi (ceket, pantalon, 
tozluk, ve kasket) : 121 takım fotin ve 
mutamba 

Kereste, Tahta ve saire 

Aç. Eks. Beh. 18 85 

Kapalı z. m. 3 -

,, m. 2 75 

,, m. O 81 
Paz. 195 50 

Aç. eks. 3540 -
Pu. 

Çıralı tahta: 18 m 3-çıralı kalu: 14,426 Aç. ekı. 1426 74 
m.3 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba - Hah v.s. 

Camekanlı laboratuvar dolabı : 23 ad. - ec- Aç, ekı. 3645 -
za dolabı : 4 ad. - tohum kollekıiyon 

dolabı : ~ ad. - haşerat kolleksiyon do-
labı : 4 ad. - kutu : 60 ad. - alat mu-
hafaza dolabı: 2 ad. - resim levhalan 
muhafaza dolabı : 1 ad. - çalıtma ban-
kosu: 2 ad. 

Döner tabure : 180 ad. - resim yapma 
ıehpası : 60 ad. - resim tahtası : 120 ad, 
- resim tahtaları dolabı : 2 ad. 

,, 3450 -

12l2 23 Kaatamona Nafıa Müd. 174-ag 15 -

189 56 Sultanabmed Bölge Sanat 10-4-39 14 -
Okulu SAK. 

2925 - jandr. Gen. Komut. Ank. SAK. 11-4-39 10 -

2625 - ,, ,, 11-4-39 10 -

lı« - ,, ,, 12-4-39 15 -
67 - Nafıa V ekileti f.t. Elektrik 11-4-39 I~ -

265 50 
İşleri U. Müd. 

inhisarlar Um. Müd. 11-4-39 16 -
Tophane Lvz. SAK. ~-39 15 30 

Karadeniz Eretli Kaymakamhtı 14-4-39 a kadar 

107 - İnhi1&rlar Um. Mld. 11-4~ I~ 30 

274 - Orman Fakültesi Mftb. Kom. 11+39 10 -

,, ,, 11-4·39 10 30 

Atölye masası : 22 ad. - mikroskop masaıı 
14 ad. - intaş tecrübe masası: 10 ad. • 
teşhir masuı : 6 ad. 

,, 2590 - 19.5 -
" ,, 11-4-39 1 i -

MUteferrlk 

Vilayet yollarına ve geçit yollanna işaret 
levbalan inşaah : 100 ad, (temd.) 

Teknik aleti : 20 kalem 
San toz yaldız : 300 kg. 
Kalın kınnap: 20000 kg. 
Grilhidrolik: 28 ad. 

B) Müzayedeler 
Kerestelik servi ağacı 
Çınar odunu 
Köhne fotin : 600 ad.-varil: 22 ad.-bot 

teneke : 500 ad. 
Medre1e ankazı 

Aç. ekı. 924-

,, 1258 10 

" 
345 -

Kapalı z, 17000 -
n 24540 -

80-

Paz. 

,, 100-

fenni şartnamesini ve mukavele ıuretile eksiltme şartna
mesini Ankara, İstanbul ve Kaıtamonu Nafıa Müdürlükle
rinde glSrebilirler. 

3 - İhale 17 nisan 939 pazartesi gftnfi saat 16 de 
Kastamonuda Nafıa Müdürlüğünde toplanacak eksiltme ı 
Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için % 1,5 teminatı olan 
1222 lira 23 kuruşluk verilecek teminatın 2490 sayılı kanu
nun 16 ve l 7 inci maddesine göre Kastamonu Nafıası na
mına herhangi Ziraat bankasına yatırarak makbuzun ko
misyona gönderilmesi ve bu işi yapabileceğine dair ihale 
gününden bir hafta evvel bulundukları vilayete miiracaat 
ederek alacakları ehliyet vesikası ile 939 ıicilli ticarette 
kayıtlı olduğuna dair vesikanın ihale gün ve saatinden 
liakal bir saat evvel Kastamonu Nafıa dairesinde topla
nacak Komisyona gönderilmit bulunması şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarile vesi
kalar iadeli taahhütlü olması ve ihale saatine kadar ko·· 
misyona gelmiı bulunması şarttır. Postaların gecikmesin
den dolayı zamanında gelmiyen teklif mektupları nazarı 
itibara alınmaz. Bu hususa dair fazla tafsilat istiyenler bir 
mektupla Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden sorabilecekleri 
il4n olunur, 

69 30 İçel Nafıa Mtld. 13-4-39 15 -

94 35 inhisarlar U. Müd. 11-4-39 14 -
25 87 ,, ,, 

" 11-4-39 15 -
1275 - ,, n ,, 14-4-39 15 -
1840 50 D. D. Y. Aok. ve Haydarpata l l-5-39 15 30 

6- Bornova Beled. 29-3-39 16 -
6- ,, 29-3-39 16 -

İzmir Lvz. SAK. 27-3-39 10 -

1~ - lıtanbul Belediyesi 28-3-39 l 4 30 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Suilah11hrued Bölge Sanat Okulu Satınalma Komisyonundan 
Nevi Mikdarı M. B. Eks. T. C. S. İlk. t. oekli 

L. K. L. K. 
Ceket ve 150 A. 16 85 10.4.939 paıarteıi 189 56 açık 
pantalon saat 14 

lbtanbul bölge sanat okulu paraııız yatılı talebesi için ha 
riçte giymt.k üzere pantalon ve ceketten ibaret elbise yaptırı
lacaktır. Mıkdar ve tahmin bedeli yukarda gö:ıterilmiştiı. Ek
•iltme Ceğaloğlunda yükıek mektepler muhnsebeciliği bina
sında topJanak komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye girccelder 
2490 numaralı kanunun istedjği oartları haiz olmaları ve ticaret 
odasmııı belgesini taıımaları l!ıımdır. istekliler belli gün ve 
saatte tiÖlÜ ge~en ınuhasebecilık.te bulunmaları ve ticarethane 
namına girecekler vek!letnameyi ibraz etmeleri gereklidir. Şart
nameyi görmek istiyenler mP.ktcbe baş vurmaları il&n olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Mikdarı 

875 aded atlet donu 
873 " ,, fanil4eı 

· t bu Belediyesinden;, 
Sirkecide Demirknpıda Darü11uade ağası sokatıııd• ae 

zayirli Ahmet paşa madreıeai anknzı 100 lira tahmin beı.;! 
pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi Encümen keleminde g 
bilir. istekliler 15 liralık teminat makbuz veya mektubile • 
likte 28.3.939 salı günü Daimi Encümeııde bulunmalıdırl'1 

169 ,, 
158 ,, 
1;;s ,, 

12 ,, 

Boks mayosu 
Futbol fanila. ı 

,, bilekliği 

Kal~ci fanilası 
24 ,, ,, donu 
24 ,, ,, dizliği 

20 takım Japon güreş ceket ve pantalonu 
9 add yün uzun pantalor.ıu 

158 ,, ~'utbol donu 
94 ,, Gurcş mı..yosu 

169 çıfr Bo~ b ddiveni 
158 ,, Futbol çorabı 

220 adet Deniz mayosu 
220 ,, Esofman 

120 ,, Deniz hornuzu 
8 ,, Jimnastik minderi 
6 takım giireş minderi v~ teferrüatı 

1100 çift lasıık ayakkabı 

94 ,, Güreş fotini 
201 ,, Futbol fetini 
206 " Hendbol fotini 
100 ,, Çivili koşu ayakkabısı 
169 ,, Uokı ayakkabısı 

1 
~ 

Askeri Okultıır içia yukandıı miktarı yazıh 25 k8 ~~ 
eşyası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme.si 28.:~.939 sıııt ·t 
Topbaııede ilmirlilc :utmalm!l k.o nisyoourıda yapıtac•~ 
mune ve şıtrtnam~leri komi yonda görülebilir. hb.11 ıe 
ıpor e,yast yukarıda llyrtldığt üzere ayn ayrı rla ıb5 ,1 

bilir. İsteklilerin kaıi t.,miııatlarile bellı s1atte kotllis1° 
mel eri. 

Kararleniz Ereğli Kaymakamlığmdan : 

Karadeniı 11.reğli köyleri korucuları için (ceket ~ 
tozluk ve kasket) 121 takım elhisf', fotin, mu§arnbll 3o 
tık. Talihlerin ııüm une ve son tekliflerini 14 nisan 9 
gününe kadar göndermeleri ilan olunur. 

• • • 
Kaputluk kumaş ıle kıolı" ve yazlık elbiselik ~ıı 1 

nacaktır: Bak Jandarma Gen. Komut. Ank. S. A. 1'· 1 

• • • 
Lastik çizoıe alınacaktır : Bak 

ilAnlarına, 

Kereste, tahta ve saire 
Çıralı tahta ve kalas alınacaktır. Bak : 

ili olarına. 

Müteferrik 

Mılli Müdafa Vekfileti Satuıalma Kowisyuound~ 
800: 1000 bıış top koşumu btygir ve kısrak ~·: 

u:ıulile münakasaya konu!mu~tur. Beher ba~ hayv~.ı> 
0 

ınin edilen fiaı 4u0 liradır. llıalt~si 16.5.939 salı gıı0• 
dedir. İlk teminaı 19750 1irndır. Evsaf ve ~artoanıt510 
wuk.abilın<le Ankarada M. M. Y. Satınnlma Ko. d• 
Eksıltıneye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
rinde gösterilen vesaikle teminat ve teldi! mektupl8' 

saatinden en az bir saatten evvel Ankarada M. M. V· 
Ko. na vermeled. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiayoouıı 
Muhabere alayı için lüzumu olan 6 çetid 9 

malzemesi ıatın alınacaldır: Pazarlığı 28 mart 93 '4 
nü 1aat 10 da yapılacaktır. isteklilerinin belli 1ıö0 f 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komiıyonun• 

İçel Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Vilayet yollarına ve geçit yerlerine re 
işaret levhalarının intası için tanzim kılınan ıoO 
bedeline ait 924 liralık keşif evrakı üzerine 'J,ı 11 
tarihine tesadüf eden çarşamba günü ıaat J 6 ı' 
yapılmak üzere açık •ksiltmeye konulmuJsada Y 
Ga.zeteaindc konulan ilania dört defa yapılac•lı 
defa olarak noksan yapılmasından dolayı Vill)'e~ 
ninin 22.J.939 tarih ve 286 sayılı kararı ile ye 
edilmeai onaylanmıt 13 nisan 939 tarihine r••1' 
ıembe günü saat 15 te ihalesi yapılmak llıere Y 
ekailtmey• konulmuıtur. I_ 

2 - Ektiltm ye gireceklerin 69,30 lira oııl 
minat akçaıını vermeleri v•ya o miktar temiP't 
ibraz etmeleri li.zımdır. 

•Jdfı' a - Fazla malumat almak isteyenlerin r .... 

lUğtıne müracaat etmeleri ilAn olunur. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Ba11kas 18.3.1939 vaziyeti 

Lira AKTİF PASiF Lira 

17.161.ısB.-.. 
~d·: ..... 
~ Mtılıabirlf.r: 

~i "ı,~ha~ir;er: 
t.J. ~I· 9.054.614 
'&. .U kabil aerbeat davizler 
"-iitler ve borçlu klirinr ' ... e 1cthvilleri: 
, edilen evrakı nakdiye kar-

• . lft!8 l~ci • m~ıtd~lerln~ ;.v: 
!... · •tarafından vaki tediyat. 
. ~Qt -

l.o.acıızda 111 : 
~oları . . • • . 
~ tler. • . • . • 

~ve lahvildt cıizdam: 
lllıı te edilen enaJu naktiye
~ ..,..lıtı oaham ve tahvilat 
'~Yınetle .•.•.. 

' it eaham ye tabvillt : 
lar: 

:.• :~ vadeli nana • 
t Yıı Ciıerine . 
Gıerlne . • 

. . . . 

24.138.7ı2,28 
13.344. 738,-
1.127.278.46 

519.136.68 

12.7a6.038,33 
22.490,56 

10.68.1.813,00 

58. 748.563,-

16.391.316,-

87.1.16.455,54 

41.590.142,81 
7.922.728,84 

1.m.000,-
153.371,~ 

7.897.877,71 

l'ekıin 

aB.610.738,74 

591.136.68 . 

23.442.342.49 

142.351.247,-

87.236.455,54 

49.512.871, 

7 15.37ı.249,5 
4.500.000, 

12.911.885,4 5 

3 374.456.927,1 

Sermaye • • • • 
Ilı ti yal akçtsi: 

Adi ve fovkalido. 
Huıuıi . . . . 

Tedavıildeki Ranknoilar : 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev

fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba-
kiyeıi • . • . • • • • • • 

Karplıj'ı tamamen altın olarak ili
veten tedavüle vazedilen. . . • 

Roeakont mukabili ilaveten teda. 
vaztd . • • • . • 

Tiirk lirası Mrudııalı 

Döviz Taalılıiidatı : 
Altına tahvil kabil döziz.ler . . . 
Diter dövialer ve alacaklı klirinr 

bakiyeleri • . . • . 

Muhtelif • • • • • . • . • • 

15.000.000,-

2.712234,11 
6.000.000,- 8.712.~,1 I 

158.748 563,-

16.397.316,-

142.351.247,-

19.000.000, -

~.000.000, - 208.351.247,-
21 .646.871,80 

3.801, 15 

1 24.879.568,59 24.883.B,74 
97.863.204.48 

l'ektin 374.456.927, 13 

1938 tarilainden itibaren : lakonto haddi % Albn üzerine nana % 3 

lıtanbul Belediyesinden : 

lt.rııtaç mluıesatı buı fabrikaıı için lüzumu olaıa 2 
~ftıj tulumba GSO lira tahmin bedelile müteahhit 
e lıeıabına açık ekıiltmeye konulmuştnr. Şartnamesi 
... Mtıdilrltıj"ünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı ka

._,_.._ Y•zdı vesika ve 48 lira 75 kuruıluk ilk teminat 
ı..._~. •eya mektubile beraber 11.4.939 ıalı günü saat 
-~Daimi Enctlmende bulunmalıdırlar. 

l inhisarlar U. Müdiirlüğiinden: 
; ~rtnamesi mucibince 12 aded çember makinesi, 

• •ıltaıe usulile satın alınacaktır, 
' "1ubammen bedeli 936 lira, muvakkat teminatı 70,20 " . ~kailtme 10.IV.939 pazartesi gilnü saat 15,30 da 

levezım Şubeıi Miidiirlüğündeki Alım Komiı· 
~ ....._ Japılacaktır. 

lŞ•rtuameler her gün sözü geçen şubeden parasız 
'I ....._ 1 •na bilir. 
% .,1•teklilerin eksiltme için tayin edilen ün ve. saat · 

. gilvenme paralarile birlikte mezkur Komisyoaa 
11 illn olunur. 

1 Menemen Belediye Riyeaetinden : 
~~enemen Belediyesinin beıli vatman üzerine ter
"oP 11 35 paftadan ibaret hartalarının muşamba tıze
~ ı:••rının tersimi ile bunlardan yedişer aded ozalit 

, 
1 rılmaaı ııi kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarıl-

l ....... 1 . 
tın maktu fiatı 400 liradır. Muvakkat teminat ao 

• 
a, E 
ti.. kailtme 3.4.939 pazartesi gilnü saat 15 te Bele· 
~e· •ınde irra kılınacaktır. Şartnameler parasız olarak 
t-.. Be_Iediyeıinden •• Ankara Belediyeler imar He· 

,1Şeflıtlnden alınabilir. HartaJarı g6rmek istiyenler 
•r lnıar Heyeti Fen Şefliiine mllracaat etmelidirler. 

~ Türkku~u Genel Direkeörlüğüoden: 

"ı~~·tn~si Vf" liıteıi mucihincP, tayyıue inşaatında kulla
' ~o t~lıf cin! hoy11 ınuhııyaası kapalı zart usulile eksilt· 
tl,~Qlrnu~tur. 

, ~ınen bedeli cif Aakara 8.900 liradır. Şartnaıııeı;i 
~~tılir, 
tgttl~e 6 ni~•n 1939 tarihine raslıvan per§f"mhe giinü 
~ ... fUrkku~ıJ Lvl. biirosunda yapılacaktır. isteklileri o 

'-lı 1111e saatinden. bir saat eneline kadar uıulil daireıinde 
~ larf arını makbuz mukabilinde Türkku~u Lvz. böro· 
"'-flJ etoıiı olmalıdırlar- Poıtada vukua gelecek gecik· 

rı itibare alınmaz. 

~~ ... & lleti ile .. n toı yaldıı alınacaktır. Bak: lnblaarlar U. 
•• 

•11atıı:-...... -------------------------, .. -.bibi •• yaa itleri Dinktlril : lımall Girit 

... lcbta r•r : Mırko BuameYI Galata 

b) MUZAVEDELER 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 
Alacaklı : G. ve A Baker Ltd. Şirketi: 
Borçlu: Franz Wimer ve Tonita. Beyoğlu İıtiklAl cad

desinde Akat lokantası No. 461. 
Bir borcun temini istifası için mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen gazino ve lokanta eşyası aatı· 
lacaktır. Birinci açık arttırması 29.3 939 a tesadüf eden 
Çarf8mba &ilnü saat 11 den itibaren ilAa edilen 
mahalde mahammea kıymetin % 75 i bulmadıiı takdirde 
2 inci arttırmasının 3.4.939 günü aynı saatte mahallinde 
icra kılınacaktır. ihale bedeli peıindir. Taliplerin 39/537 No. 
lu doıya ile mahallinde hazır bulunacak memurumuza mii· 
racaatları ilin olunur. 

tDevamı 4 üncü sayfada) 

ISTAHBUL VAKIFlAR DiRfKTÖRlü6üNOEN 
Kıymeti 

Ura Kr. 

10351 00 

Pey paraaı 
Ura Kr. 

776 32 
Sirkecide Hoca Pqa mahallesinde Vezir Çıkmazı aokatında 

bermucibi çap 470,50 metre murabbaındaki eaki 8 No. lu araa aa
tılmak tlzere 15 filo mtlddetle kapalı zarf uaulile artbrmaya çı· 
karılmııtır. . 

lbaleai 6.4.939 Perşembe ıünii saat 14 de icra edilecetinden 
taliblerin ekailtme ve arttırma kanunu ahkamı daireainde % 7,5 
pey akçelerile teklif mektuplarını havi zarfları muayyen aaalten eY· 
vel komiayona vermrleri ve batkaca izahat almak için de her gGn 
6tleden aonra Çenberlitatta Vakıflar Batmildilrlütil Mahlullt Ka-
lemine mtlracaatlan. (18U8) 

z 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine ilç lira fiat tahmin edilen on bir bin metre· 
den on öç bin metreye kadar kaputluk kumatla bir melreaine iki 
yCb: yetmit bet kurut kıymet biçilen otuz bet bin lira deterinde oa 
iki binden on d6rt bin metreye kadar kıtlık .,.. bir metreıi altmıt 
bir kurut kıymet takdir edilen on bet bin metreden yirmi bet bin 
metreye kadar yazlık elbiaelik kumq kapalı zarf uıulile aabn alı
aacak 

2 - Şartnameleri komiayondan alınabilecek bu ekailtmeye air
mek iateyenlerin. a .. &ıda yazılı teminat ve tartnaır.ede yazıla belıe· 
leri muhtevi teklif mektuplarını en geç ihaleden bir s;ıat evvel Ko-
miayona vermit olmalan (1064) (19~) l - 4 

Cinai lık teminat Şartname bedeli Ekailtme nkti 
lira kurut 

- -- --- - - - -------- -------
kaputluk kumq 2915 195 11.4.939 aalı aaat 

10 • 
kıtlık elbiaelik 2625 176 l 1.4.939 ,, 15 
kumq 
yazlık elbiaelik 1144 paruıı 12.4,9'19 çarf&mba 
kam .. ıo, 

li~!IJ!J.ı!Jtiı:nmıı:jtıratJiıum 
-- - r~ 

Cinsi Miktarı 

% 7,5 
Mubamm. muvakkat 

bedeli teminatı 

L. K. L. K. 
Eksiltmenin 

şekli sa atı 

Teknik ileti 20 kalem 1258 1 O 94 35 açık eks. 14-
Sarı toz yaldız 300 kgr, 345- 25 87 ,, 

" 
15-

Çıralı tahta 18 M3 1426 74 107 - " ,, 15,30 
,, kalas 14,426 M3 

Uzum ve kısa 840 çift 3540 - 265 50 ,, 
" 16-

konçlu lAstik çizme 

1 Şarname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve 
miktarı yaı1h 4 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur • 

11- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve ekıilt
me saatleri hızalarında gösterilmiştir. 

111- Eksitme 11.4.939 sah günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Liste ve prtnameJer parasız olarak her gün sözü ge· 
çen Şubeden alınabileceği gibi yaldız numunesi de gö
rülebilir. 

V- isteklilerin ekıiltme için tayin edilen gtln Ye aaatler
gUvenme paralarile mezkdr Komiıyona 

Cinsi 

de % 7,5 
gelmeleri. 

Miktarı 

• • e 

Mubam. %7,5 
B. teminat 

Lira L. kr. 

(2023) 1-4 

Eksilt. Saatı 
ıekli 

BasklU 5000 kg. 1 adet Sif 750 56 25 pazarlık 14 

" 
" 

Haydarpaıa 
2000 ,, 2 adet 
1000 ,, 1 ,, Sif ~ 

lstanbul 
375 - açık ekı. 14,30 

1- Şartnameleri mucibince yukarda · miktarları yazılı 
baıktUler hizalarında g6ıterilen usullerle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek
siltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 4.4.939 tarihine rasthyan salı günü Ka· 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler bergün sözü geçen Şubeden para
ıız olarak ahnabilir. 

V- 5000 kg. lık baıklUün mtınakaıasıaa iştirak ede
cekler 1 gün evveline kadar fiatsız tekliflerini Tuz Fen Şu
besine ve 1000,2000 kg. lık baskül münakasasına iştirak 
edecekler de fiataız tekliflerini bir hafta evveline kadar 
müskirat fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulilnü mutazammın vesika almaları lizımdır. 

VI- Eksiltmeye iıtirak edecekler eksiltme giloü ka
nuni veaaikle birlikte yukarda adı geçen Komiıyona gel
meleri ilan olunur. ( 1704) 3-4 

Niıantaşı Kız Orta Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

Mevcut reıim ve şartnameaine göre beherine 1450 kuruş tah· 
min edilen 50 adet sıra 3.4.939 tarinbine raalayan pazarteai günü 
aaat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. ilk teminat 55 liradır. Bu 
İfe girebilecekler bu nevi it yapbklarına dair reami daireden veril
miş vesika ve 939 yılı ticaret odası veaikuile belli gün ve saatte 
l.tanbul Beyotlu İstiklal ceddeai 349 numarada liaeler muhuebed· 
litinde toplanan Komiayona müracaatJan (1720) 3- 3 

DE.VLET DEMİRYOLLARI VE °LiMANiAR~ı:~~
İ5LET~E 6ENEL DİREKTÖRLüGüNÖEN ~-:.·:;. 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vaaıfları &faA"ıda yaz.ılı 2 
rurap malzeme ve eşya her gurup ayrı ayn ihale edilmek Qıere 
4.4 1939 Salı filnil aaat (10,30) on buçukta Haydarpatada Gar binası 
dahilindeki Satınalma Komiayonu tarafından açık ekailtme uaulile 
aahn alınacakbr 

Bu ite girmek iatiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiti veaaikle birlikte ekailtme ıünü 

1&&tine kadar komiıyona milracaatları lizımdb'. 
Bu ite ait tartnameler Komisyoadan paraaız olarak datıtılmak

tadır. 
1 - Bobin mupmbası, bant izole, petel boruıu, ıtahpanzer 

boru, kontak vidaaı, duy, hattı havai aigortaaı, komitatör, bergman 
boruau, entercptör gibi muhtelif ciaa elektrik malzemesi muhammen 
bedeli 319'l lira 74 kurut ve muvakkat teminatı 239 lira 46 kuruıtur. 

2 - Maaa telefonu, manyeto zili, mikrotelefon anahtarlı, tele
fon aiperi aaikaaı, telefon santralı glbi malzeme muhammen bedeli 
700 lira 50 kurut ve muvakkat tıminatı 5704 kuruıtur. 
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eh. P. 19j) 

Publique la p. 18 85 
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(Cah. eh P. 175) 
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Habib de ııarde champltre (jaquette, 
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Dl ver• 

Conıtr. plaque1 de ,..ıigaau:ıı: ıur routea 
et pa11age1 du Vilayet: 100 p. (aj.) 

lnıtrument. tc:chniquea : 20 lot. 
Dornre jauae en poudre : 300 k. 
P'icell• groue : 2000ll k. 
Grue bydraulique : 28 p. 

Publique 

Jt 

n 
Pli each. 
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Cypreı pour bols de conıtruction 
Boiı de peuplier 
Bottinea camelote1 : 600 p. - barilı : 22 P• • 

bidooı videı : 500 P• 
D6combrea de Medrhe 

Gri A rri 

" 

3654 -

3450 -

~590 -

1426 14 

1~8 10 
343 -

17000 -
24540 -

80-

100-

274 -

259 -

195-

107 -

69 30 

94 35 
25 87 

1275 -
1840 50 

6-
6-

15 -

Com.Ach.Ec MHien a Sultenabmed 10-4-39 t4 -
Com. Ach. Comm. Gen. Gend. Ank. 11-1-39 10 -

" n 11-4-39 15 -

,, ,, 12-4-39 10 -
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" n 11-4-39 lO 30 

n l l-4-39 1 ı -

Com. Acb. Econ. Mouop. Kabataohe 1 t .4-39 15 30 

Dir. Trav. Pub. İ~el 14-4-19 15 -

Com. A.eh Econ. Monop. K•batache 11 4-39 14 -
,, n 11439 15 -

" " 14-4.;.}9 15 -
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

. 
l l-5-39 15 30 

Bnr. Exp. Haydarp•t• 

Municlp. Borno•• 29-3-39 16 -
n n 29-J-39 16 -

Com. Ach. lnt. Iı:mtr. 27-3-39 10 -

Com. Perm. Municlp •• 28+38 t4 ao 

(3 üncii sayfadan devam) 
İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: 

Satınalm8'Jma karar verilen muhtelif cins 1e, 
:31.3.939 tanhine müsadif ~uma gfinü saat 16 d~o 
kadar Kurtuluş Tuzcu Murat sokak 27 No. lu efl 

satılacağından talip olanların gösterilen mahalde 
lacak memuruna müracaatları ilin olunur. 

Ankara Dördüncü lcr& Memurluğundan : 
' l[Jl'r. Bir borcun t~nıini için haczeJilip paraya çevrı 1 

· · l 10 4 934 ·· 'i eas rar verilen aşağıda cınsı yazı ı eşya . . . gunı ~ 

belediye müzayede salonunda birinci artırma ı % 75 
ni bulmadığı takdirde 13.4.939 günü 14 de ikincı nıtır 
pılacağından ioteklılerin müracaatı ilan olunur. 

1 - E'ektrik motörlü et makinesi. 
1 -Tezgilı 
1- Terazi 
1 - Kilim 
l - Elektrik iitüsü 

Halkalı Zirnat Mektebi Müdürlüğünden: 
Halkalıdaki Ziraat mektebi çiftlik inek sütlerioİJl 

günündt} talih çıkmam1ş olduğundan martın 30 uncu P 
günü saıı.t 15 te ikinci ar~tırınası . yapılııca~hr: Şnrto~ 
mek istiyenler İstanbul Vılayet bınasındakı Zuaat M 
ve stitlni almak istiyenler d~ 150 lira teminatı ın11189 
birlikte o giin mektebdek i Çiftlik İdare Komisyonıııl 
csat eylcmelı ri illin olunur. 

Yozgat Orman Bölge Şefliğinden . 

Odun ve kömür satılacaktır. Müfredatı daireıtl'~ 
zıh şahıslardan müsadere edilıp Yozgatta bul uııll ~ 
kilo meşe kömürü 130 kilo meşe kökü 335 kilo ıııe 
nu 32 adet ardıç merteği 3 adet ıemer Balta S~~ 
yünde bulunan 150 kilo meşe odunu Yerköyde bU c' 
kilo meşe l<ömürü 3.4.939 pazartesi günii saat ı5 
gat Orman Bölge Şefliği binasında müteşekkil ~~ 
satılacaktır. Muhammen bedeli muvakkat teınıP 
mesı Orman Bölge Şefliğinden öğrenilir. 

Silivri Malmüdürlüğilnden : 

d·ıe~ Cinsi Takdir e ı 
Lit• 
500 
ıoO 

Harab Hükumet binası Ahşab 
Cezaevi Kargir 

Silivride yeniden inşa edilecek olan Hük0112~1 
sahasına isabet ettiğinden dolayı enkazlarm!D sıı 
Satış Komigyonunca karar verilen eski ve haraP 
konağı enkazile Cezaevi enkazı 17 .3.939 tarihinde;, 
on beş gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ·ıe 
muhammen bedelin yüzde yedi buçuk pey akç~'1

1/ 
ihale olan 3.4.939 gününe musadif pazartesi günü si 
Silivri Malmüdürlüğünde müteşekl<il Satış l(oı1' 
müracaatleri ilAn olunur. 

İzmir Borsa-f d_a_r_e_H-ey' etinden : 

Borsa binasında yapılacak olan tadilat ınO"' 
takriben 165 metre murabbaındaki demir çatı ft 11 
muhtelif ebad ve kulitedeki camları pazarlık!• j 

Taliplerin 21 mart 939 ~an 27 m~~t 939 pazart;~ 1 

kadar her gün saat on bırden on ıkıye kadar bo 
cümene müracaatları ilAn olunur. 

Kemalpaşa Orman Bölge Şeflitinden: , 

Kemalpaşa kazasının Armudlu köyü civarında bul•"' 
menn devlet ormanından 209 "iki yüz dokuz metre wikİP 
on bet ırO.n müddetle ıerbelt arttırmaya çakarılmathr· t 

Beher metre mikabının muhammen bedeli 505 kil 
vakkat teminat 87 lira 35 kuruştur. 

İhale 7 4.939 tarihine müsadif cuma günü uat 011
( 1 

malpafa orman bölge ,efliğhıde yapılacaktır. Şartnaw•0 İLmir Orman Baş Mühendisliğinden ye Kemalpat• 
Şeflitinden parasız alınır. • , 

Fazla malumat almak istiyenlerio izmir Orman Bd jl1 
liğine ve Kemalpafa Orman Bölge Şeflitine Müracaatlatl 

11t11.nbul 5 inci icra memurlutundan ! 0 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verileıı .. ıı 

sa, yazı makinesi, koltuk v .• 29.3.939 çarşamba giJ 1 
de İstanbul 4 iiocü Vakıf ham önünde satılacaktır· ~ 
yevmi ve saati mezkurda mahallinde hazır bu}uıııı' 
olunur. 


