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Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve 

Umum ü ;car ar n ve •• u ahhitlerin mesleki Organıdır 
-

L ...... a) M .. N 
---------------------1 n ş a at -Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

~o 

Balıkesir P. T. T. MiiJürlüğiinde.ı: 

l Balıkesirdt! rnşa edilecek P.T.T. bhıtt ı kapalı zarf u;)uli-

e ek!iiltmeyc çıkarılmıştır. 
ıt5 Bu işiıı kı•şıf bedeli 48305 lira 37 kuruş ve muvakk.at 

teminatı 3623 lira olup ~ksiltmesi 14.8.39 pazartesi günü aat 
16 da Balıkesir P.T.T. Müdürlü~ünden teşkil edilect>k Komi -
Yonda yapılacaktır. 

Bu i~e aid evrak: 
1 Projeler 

Fiat bordrosu, me aha cetveli, kı>şif hulasa cetveli 

24 
Fenni ve huausi şartnameler olup isteyenlPr hu evrakı 

~·· 2 kuruş bedel muknbilin<le Bahkeiİr P. T. T. Mlidiirlü
Unden alabilirler. 

lstekliln. ihaleden en az sekiz gün evvel ve bu işe ben· 

0 
1 Zer asgari 50000 liralık yapı i~ini bir detada baoaı dıklarına dair 

teferan larile Balıkesir Valiliğine müracaat ederek alacakları 
•hliyet ve Ticar~t Odası ve~ikalarım ve kanuni muvakkat te· 
tninatını muhtevi zarflarını o gün ihaleden bir saat evvf>line 

oll' Yani saat 15 e kadar mezkur Konıiısyona makbuz mukabilinde 
1 'ermiş olırıaları lazım geleceği illin olunur. 

' 
iatanbul Belediyesinden: 

Yalova kaymakamlık konafında yapılması lbım gelen tomi· ;:t •çık ~lr~iltmeyc konulınuflur. ihale 14_8 39 pa.zartesi. aüoü saat 
de daıını encümende yApılacakhr. Ke.şıf brdelı 583 lıra 42 ku-;u• Ye ilk teminatı 43 lira 76 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muame· 

it ınüdürlügü kaleminde görülebılir. Taliplerin buna ben:ı:cr en 
aa 50D liralık it yapbklarıaa dair Nafıa ınüdürlüğüodco alacakları 
~••ika ve ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale günü mu· 
'>'Yen ıaatte daimi encilmende bulunmaları. 

Tokat İskan Mü ürlüğüoden: 

Erbaa'nın Kırk harman köyünde yepılacnk 62 çift kerpiç göç· 
llltn evinin intaah 21. 7.939 taribiodeo itibaren 20 gün müddetle a· 

çık ekıiltmeye konulı.r.uftur. 
Beher çift evin kerestesi devlete ait olmak üzere keşif bede· 

la 274 lira 73 k'1ruıtur. 
. Talip olnnların 10.8.939 ıocı perşembe ııüı ü anııt on beşte 

•ıllyet iıkin müdürlü~ünde müteşekkil komiıyooa müracaatları i· 
1ln olunur. 

Ankara PTT Müdürlüğünden: 
Ankarada telsiz verici istasyonu lojman binasmının ne· 

IA lllecrasının büzlerle kuru dereye bağlanması açık eksilt 

llleye konulmuştur. 
Keşif bedeli 815 lira olup muvakkat teminat 61 lira 

l 2 kuruştur. 
Ek6iltme 11.8.39 tarihinde cuma günü saat 15 de An 

kara P.T.T. müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonca 

Yapılacaktır. 
Şartnamesi Ankara PTT müdürlük kaleminden b~delsiz 

alınabilir 
isteklilerin 2490 No. lu arttırma, eksiltme ve ihale ka

nunund yazılı vesikalardan başka bu iş için nafıa müdürlü
ğünden alınmış vesikayı ibraz etmeleri lazımdır. 

Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan : 

KUtahyada yapılacak iki adet bir numaralı garnj inşa· 
atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen be 
deli 129,415 lira 30 kuruştur. Muvakkat teminatı 9706 lira 
15 kuruştur. ihalesi 21.8.939 pazartesi günü saat 11, m da 
Balıkesir Kor. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Plan 
l~eşif, hususi ve fenni şartnameler İstanbul, Ankara Lev. 
Amirlikleri ve Balıkesir Kolordu Satınalma Komisyonların· 
da her gün parasız görülebilir. Ve 650 kuruş mukabilinde 
B~lıkesir Kolordu inşnat Şubesinden alınabilir. Eksiltmeye 
gırebilmek için bu gibi kıymette inşaaat işleri yaptıklarına 
dair ihale gününden en az sekiz gün evvel Vilayet Nafıa 
Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası teklif zarfına konul· 
nıuş bulunması lAzımdır. Taliplerin belli belgeler ve yukarı· 
da yazılı ehliyet vesikalarını ve mevakkrıt teminatlarını ha-

vi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Balıkesirde Komisyona makbuz mukabi i testi metmeleri. Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s . 

Çorum Küçük S. M. M. Müdiirliığüııtlen : 

6~4 lira 55 kuruş keşif bedelli mektebin 16 adet bü
yük. 40 ad~t küçük peııcere çerçev lP.ri açık ek ıhmeyc konul

muştur. 

Eksiltme 3 8.9.39 per~ernbe giiaü .:;aat 15 de Sıhhat Mi.ıdiir-
lüğü hinasında yapılacaktır 

Muvakkat tf'ıninat 48 lira 35 kuru)tur. 
Ek iltmt~ şartnamc~ilc kP~ifoamesi mektep idnre...inJe olup 

bteklilt rin daha foıla malumat uhnnk için m,,ktep idare ine 

müraca'ltlan luzumu ılan olunur. 

* • • 121 lira 15 kuruş keşll bedelli mektt>p çamnş•rhane
siaio tamiratı açık ,.ksiltcneyc konulmııştıır. 

EksiltmP. :\ 8 .939 p rşı>ınbe giinü saat 14 de :Sıhhat Mii-
dürlü~ü bina ında ytıpılacaktır. 

Muvakkat t<'mfoat 9 lir& 9 kuruştur. 
El<siltmf' ~artnamesıle keşifname i mektep idaresinde o

lup istfklilerin deha fuz]a malumat almak için m~ktep idaresine 
müracaatları lüzumu illln olunur. 

lzmir Belediyesinden : 

itfaiye binasında yapılacak ilaveler ve tamirler baş 
mühendislikteki keşif ve şartnamesi veçhiJe nçık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5069 lira 72 kuruş olup ihalesi 14 
ağustos 39 pazartesi günü saat 16 dadır. 

İştirak edecekler öğleden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel İş banknsına yatırarak mnkbuzu ile 
encümene gelirler. 

Çorum Kültür Direktörlüğünden: 

Vılayet merkezinde bulunan Cumhuriyet okuhırıun 3~0 
lira 73 kuru lıık tamiratı yaptırılacaktır. Keşfi Maarif daire~in
dedir. Talip olanların 31.7.9)9 da Endimen kalemim~ mürncAat 

etmeleri ilan olunur. 

Yozgat Vilayet Makamından: 

Hnsusi idareye aid Atölyenin işğalinde bulunen 2302 li
ra 50 kuruş keşif tutarlı bina tamiri 20 gün müddetle açık 
eksıltmeye vaz edilmiştir. 

Eksiltme 12.8.39 cumaıtesi günü saat 10 da vil~yet dai
mi enci)meni tarafından yapılacaktır. 

Bu hususa id fenni ve hususi şartname ve keşif v· 
rakları daimi Encümende her gün görülebilir ve müracaat 
vulıuunda bedelsiz verilir. 

Taliplerin tayia edilen gün ve saatte % 7,5 teminat 
akçalarile vilayet daimi encümenine müracaatları ilan o~ 
lunur. 

Çorum P. T. T. Müdürlüğünden : 

8 7 939 tarihinde eksiltmeye kqnulup 24.7.939 tarihine 
kadar talibi çıkmayan 850 lira 36 kuruş keşif bedelli Ço
rum P. T. T. binasının tamirat ve tadilat işine nid eksiltme
nin 3.8.939 perşembe günü saat 15 e kadar on gün müd
detle uzatıldığı ilan olunur. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Posta Telgraf Müdürlüğünden: 

1939· 19~0 senesi Yozgat Yerköy arnsı se11elik l 200 li
ra muhıımmen bedelli haftada mütekabil ye ... i sefeııi oto· 
mobil poc;tasıyla ayni sene Yozgat Sorgun, Ak\:!Ağ rırası 
senelik l 200 lira muhammen bedetli haftada mütekubil üç 
seferli yaz, kış otomobil, kışın otomobil işleyemediği n · 
manlarda araba ile nakliyat yapılmak üzere her iki cihet 
postası 19.7.939 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ihale 2.8.939 çarşamba günü 
saat t5de Vilayet P.T.T. Müdür1üğücdeo müteşekkil komis
yona huzurunda yapılııcnktır. Şartnameler merkez şefliğin
den tenebilir. Taliplerin % 7,5 teminatı muvakkntelerile 
beraber muayyen günde isbatı vncut eylemeleri ilii olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

721 bin kilo tutuşturma odunu alınacaktır. Kapalı zarfla 
t!ksihrue~i 14.8.939 pazartesi güniı saat 15 te Tophanede dmir
lık Satınalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 793 l 
1 ira ilk teminatı 591 lira 82 kuruştur. Şartnamesi Ko. da gö· 
ıülür. 1 teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri. 

Ankara Adliyesi Satıaalma Komiıyonundan : 

Ankara C. müddeiumumiliti emrindeki hizmet otomobili için 
500 teneke benzin açık eksiltme ile utıua alınacaktır. 

Mubammoo bedeli 1587 lira 50 kuruştur. 
Muvakkat teminat miktarı 119 liradır. 
Eksiltme 14.8.39 pazarteai güı:ıü saat 15 de Ankara adliyeai 

binasında toplanııcak aatıoalma komiıyonuoda yapılacaktır. 
Fenni ve hususi şartnamesi Aoknra C. M. U. litinden paraaıı 

olarak verilir. 

Muğla Belediye Riya etinden : 

Belediye Elektrik fabrikası i tiyacı için 40 ton mnzotle. 3 
ton vakum yağı alınacaktır. 

Mazotun beher tonu s k en beş liradan vakum yağmın 
b her kilo u 32 kuru§tan fabrikada teslim 15 gün müddetle 
a)rı ayrı münakasaya konmu~ıur. 

Teminat Mnzot için 5 l lira. 
Vakum ya(!t 12 liradır. 
İhale 8 8.939 salı günü saat 16 da Belediye encümeninde 

} npılacaktır. Fazla tafsilat nlrııak istiyenlerin Belediyeye mft
racııar etmeleri ılin olunuı. 

Samsun Belediye Riyasetinden : 

20.7 939 per ~mbe günü ihalesi yapılmak üzere kopalı 

zarf usulıle eksıhmiye çıkarıla11 ve muhammen bed li 29 bin 
lira ve muvokk t tı~minatı 217) lira olan dört yüz ton mazut 
talıb zuhur etmediğin<len 14 8.939 pazartesi günü ihalesi ya
pılmak üzere yemden kapalı zarf uımlile eksiltıniye konulmuş· 
tur. 

Talihler ın"zklir tarihte saat 14 e kadar teklit mektubları
ııı tevdi etmiş olmalıdırlar. 

Kırkağaç Belediye Reisliğinden : 

Kırkağaç belediyesi elektrik ve su fabrikalarının 939 
yılı ihtiyacı olan 350 ton maden kömürü ile 2500 kilo ma
kine • e silindir ynğı ve 15 bin kilo motorin 20 gün müd .. 
detle açık eksıltmeye konulmuştur. 

İhalesi 14.8.39 pazartesi günü saat 10 belediye daire· 
sinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

Kömürün muvakkat teminat miktarı 236 lira 25 ku
ruştur. 

Makine silindir yağı ile motorin kısmının muvakkat 
teminat miktarı 146 lira 25 kuruştur. 

Taliplerin ve şartnamesini görmek istiyenlerio Kırka
ğaç belediyesine müracaatları ve ihale gününde Kırkağaç· 
ta bulunmaları lazımdır. 

Çorum Daimi Encümenden : 

M rkez VilAyet fdarei husu iye ve şube! riııin azı 10 ço 
ğu 20 ton Çeltek nı den kömürü ile azı 2000 çoğu 5000 kilo 
,dunu a~u:sıo:sun l O urıcu pPrşeınhe giinü ihale edilmek üze
re "20 gün ınııddı•ılt' açık ek iltmeye konuldu~undan alıcı olan
ların Encümen kalemine müracaatları illln olunur. 

Müteferrik 

Yozgat VilAyeti Daimi Encümeninden : 

Yozgat Sorgun yolunun 15 bin ve 18 bin kilometreleri 
a~.asında yapılacal~ 8982 liralık taş ihzaratının 20.7,939 gfi
n~nde ~~-pılnn e~sıltme sonunda verilen fiet haddıJiyık gö
rulmedıgınden bır ay müddetle pazarlğa vaz edilmiştir. 

20.7.939 d n itibaren haftanın pazartesi ve per,em· 



Bu gün ilan olunan münakasa ve nıüzayedeler Listesi İstanbul ele iyesinderı: 

Pa 
le saJ 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lflerl, Malzeme Harita 

lıfctiye binasında yap. ilaveler ve tamirler Aç. ekı. 5069 72 
Cumhuriyet okulu tamiri 330 73 
Çamdşırhan e tamir.ı lı Aç. elu. 121 15 
Pencere çerçeveleri yap.: 56 ad. ,, tı4ı 55 
Atö .yeniıı i~ğ'otlında bulunan bina tamiri ,, 2302 50 
Çorum P. T. T. binası tamiri (temd.) 850 36 

iUiçlar, Klinik ve ispençiyari Hastane aıat, Lvz. 

Ec:ıayı tıbbiye: 67 kalem 
Alah ,, 59 ,, 
Gaz idrofil: 20000 m. 

,, " 3UOııO m.·tarlatan bez: 1500 
m. Haydarpaşa Nümuoe hast. için 

İlaç ve ııbhi malzeme Haydarpaşa Nümu
ne hastanesi için 

Aç. ekı. 

" 
" ,, 

" 

1216 -
19 6 10 
1700 -
285U -

30~2 63 

9 ( 9 
48 3S 

91 20 
147 61 
127 50 
213 75 

226 70 

Müracaat yeri Gün Saat 

------ --------

İzmir Belediyesi 
Çorum Kültür Direk. 
Çorum Küçük Sı h. Mem. Mek. 

,, ,, 
Yozgat Vilayeti 
Çorum P. T. T. Müd. 

İst. Vakıflar Direk. 

" ,, 
" " İst. Sıhhi Müesse eler SAK. 

,, " 

14-8-39 16 -
31-7-39 

Müd. 3-8-39 14 -
3-8-39 15 -

12-8-39 10 -
3-8-39 l5 -

14-8-39 15 -
14-8-39 15 - . 
14-8-39 15 -
16-8-39 14 45 

16-8-39 14 30 

İ lk Muhammen İat•nl temi not bedeli 

20 63 

9 75 
24 -

8 70 

6 08 

31 05 

17 72 

2 70 

8 44 

11 2.5 

1 . ~ ~ 
275 - tfaiye deniz gurubuna alınacak bıt 4.8.Y

3
< 

maa dinamo benzin motörü. t 
130 - Darülacıze içın alınacak IOOO litre ,,., ınah 
320 - Te ınizlik işleri için alınacak 20 adet ~~, il 

vıtrizatör. Otülü 
l 16 - Laldi-Akıaı ıı y refüjlerinde çalışan •1 Ornia~ 

lındirıne alırıacak yedek parçalar•· /' 
81 - Edirnek 1 pı Sıhhat merkezindeki 27 

afişin çerçevelenmesi. 
414 - Edirnekapı Sıhhat merkezi için tabettl 

cck evrak. ,İ, Ga 
236 20 Edirnckapı Sıhhat merkesi için ah0 •e ınik 

amerıkan Tu;Ör ve saire. ~ İst 
3ti - Hal Müdüı lüğü için alınacak lastik laıirlıği 

turtı ve Rekor. 
112 51) Mecralarda kullacalmak üz.ere hoac•~ 450() 

ton 8 milımetrclık yuvarlak deıııir SOoo 
150 - Topkapıdm Arpaemini mah Uesiaio !' I IOOQo 

v y caddr:sinde 12-0/121 N. lu evıll 

Elektrik Havagazı-Kalorlfer ,tesisat ve malzemesl) 

Masa telefonu: 25ıl ad. (taıııhib) P. T. T. U. Müd. 

ka.ı &atışı. 1 
Tahmin bedelleri ile ilk temınat mikta!lım yukarıd• ,ı 

zıh işler oyrı ayrı pazarlığa koaulruuşlur. lbale 8.8.939 İ 
günü s aat 14 de Dl'limi Eucümcn de yapılı .:aldır Şartoaot f Mensucat, Elblsb, Kundura, Çamaşır v.s. 

Amerıkan, tisör v.s. Paz.. 236 ıO 17 72 ist. Belediyesi 8-8-39 14 -
Zııb ıl ve Muamı:lat Müdürlüğü kalemi nde görülebilir. T•lı_,- . El 
rıa ilk teminat makbuz veya mektupbrı ile ihalr= güoii 9ilttııey• 
ayyeo eaatte Daimi Encümende bulunmaları. •undad, Nakliyat Bolşatma - Y~kletme _ 

Posta nakliyatı 1200 -

Matbaa işleri- Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Gaz: 1000 itre 
Maden kömürü: 350 t. 
Makiue ve silindır yağı: 2,5 t.-motorin: 

15 t. 
Maden kömürü: 10-20 t.-odun: 5 t. 

MUtelerrlk 

Paz. 
Aç. eks. 

" 

" 

Saçtan mamul takım dolabı: 150 ad. Kapalı z. 
Yo.ıgat Sorgun yolunun araıında taş ibza· Paz. 

ratı {lemd.) 
Saraciye ve _ mutabiye malzemesi: 28 kal. 
Timar süngeri: 900 ad.-gebre. 1120 ad.
katana kıl kolan: 140 ad.·hayvan çulu: 25 

ııd.-keçeli bt:llcme: 30 ad.-kayış yular 
başlığı: IUO ad.-yem torbası: l ;Ü ad. 

Maa dinamo benzın motörü 
Pülverizatör: ıo ad. 
Yuvarlı&k demir td 8 m/m: l t. 
Laalik hortum ve rekor 
Afı, çerçevelenmesi: 27 ad. 

n 

" 

" ,, 
" 
" 
" 

414 -

130 -

4500 -
8982 -

275 -
320-
112 50 

İki otobüs üze ine yap. karoseri beh. 

36 -
81 -

15LO -
180.) 25 Köşebeod v.s. demir malı. köprü tam. için Aç. eks. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Yulaf: 11,5 t.-ot: 132 t, 
K. ot: 20 t.-yulaf: 15 t. 
K. ıoğ.an: 57.JS7 k. 
Sabun: U,5 t. 
Mak11rna: 31611 k. 
Sabun: 9850 k. 
MuLbab yumurtası 275-310üJO ad. (tem:!.) 

B) Müzayedeler 

Çam ağacı: 83 m 3 
,, " 123 m 3 
,, ,, 40 m 3 

Kayın ,, 113 m 3 (temd.) 

Paı. 

Aç. eks. 

" Kapalı z, 
,, 

Paz. 
Kapalı z. 

Aç. art, 

" ,, 
n 

d449 22 
7200 -
63l2 2:> 
312.> -

beh. O 01,5J 

e 

be günleri saat 14 de toplıınacak olan Vılayet Daimi Encü· 
menin müracaatla pazarlığa girişilebüir. 

Yapılcak pazarlık bcy'etce muvafık görülürse istekli 
pazarlık mucip % l5 knt'i teminat vermt!k mecburiyetindedir. 

Tahp!erin tayin edı en gün ve saatlarda Vilayet Daimi 
Encümenine müracaatları ilaa olunur. 

Bornva Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Koşum takımlarının tamiratına sarf edilmek üzere 
muhtelifülcins ı8 kalem saraciye, mutabiye malzemesi 31 
temmuz 9J9 pazartesi glinü saat 14 de pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

Bunlara aid mühürlü nümuoe evsaf ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülür ve okunur. 

İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde Bornovada as
keri satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Yozgut Belediye Başkanlığından: 

Belediyec~ nıülıayas eoilen iki otohüs üzerine yapılacak i
lJ karoser 2 l.7.939 taıibınden itibaren ektıiltıneye koııulmu~

tur. 
Beheri için muhammen bedel 1500 liradır. Şerait ve ev

tmh hakkında ınalfımat almak isteyenlerin belediyeye müra-

31 Oj 

9 75 
236 25 
146 25 

337 50 

20 63 
24 -
8 44 
2 70 
6 08 

133 40 

259 -
540 -
475 -
472 80 
348 75 

31 -
46 -

Yo:ıSlat P. T. T. Müd. 

İst. Belediyesi 

İst. Belediyesi 
Kırkağaç ,, 

" " 
Çorum VilAyeti 

D. O. Y. Haydarpaşa 
Y ozg .. t Vilayeti 

Bornova Ask. SAK. 
Manisa 1 Ümen ,, 

İst. Belediyeıi 
,, ,, 

" " 
n n 

" ,, 
Yozgat Beled. 
lst. Beiedıyesi 

Çorum Vilayeti 
Yozgat ,, 
Bornova Ask. SAK. 

,, 
" . ,, ,, 

lzm ır Lvz. SAK. 
İst. Sıhhi Müessese.er SAK. 

İçel Orman Çevirge Müd. 

" ,, 
Seyhan Orman Çevirge Müd. 

" " " 
t! 

2-8-39 15 -

8-8-39 14 -

8-8-39 14 -
ı.ı-8-39 ıo -
14-8·39 10 -

10-8-39 

17-8-39 15 
l ay müd. 

31-7-39 14 -
2-8-39 10 -

18-8-39 
8·8 39 
8-8-39 
8-8-39 
8-M-39 
4-S-39 

14-8-39 

3·8-39 
5·8-39 

14 8-39 
14·H·39 
14·8·39 
31-7-39 
16-8-39 

14 -
14 -
14 
14 -
14 -
14 -
14 -

15 -
lO -
9-

11 -
15 -
15 -
15 30 

16-8-39 
lö-8-3!1 
5-8-39 11 
5-8-39 

11 ,-
12 -

11 -

iı05o i l 

1 IO 
25 
30 

150 
100 
150 

Katana kıl kolan 

Hayvan çulu 
Keçeli belleme 
Zincir yular sapı 
Kayış yular başlığı 
Yerli yem torbası 
Katana kıl kolan 

P•ıarte 

)>ılacakt 

lıparta 
IÖndeu 

30 

İzmir Belediyt ıinden : datno~ 
Belediye fen heyeti deposuna tulim 2000 torba çiınePt'~ ğinden 

alınması baş katiplıkteki şa rtnamesi veçhile açık ekıiltmeye; kılınışt 
muştur. Muh mmen bcdelı 2100 lira olup ihalui l l.8.939 cll J 

• tt". { 
nü uat 16 dadır. iştirak edecekler 57 lira 50 kuruşluk ~ kur 
öğleden ıonra kapalı bulunmasıodan dolayı Öğleden evvel ut 
kuına yatırarak makbuzu ile encümene gelırler. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze: 

Bornova Aıkeri S11tınalma Komiayonundan : 

Umum İ lk ~ 
Miktarı tabmin tut. teminatı Münak. lb•le S 

Cinai kilo Lira kr Lira şekli •' k 
Kuru ıoır..an 57487 3449 2! 259 t4·~ .. 

0
tnuld 6 açık eık. 

4 
ıv. ... ille 

Sabun 22500 i200 - 5-10 kap. zarf 1 ·~ Yapıla[ 
Makarna 3ltil 1 6322 20 475 • ,, 14./ l 14

7 
1 - Tümen BirlikleriniD ihtiyacı için ayrı ayrı şarto• ;,.I llliayoı 

yukar ıda alınacak miktarı umum talınıin tutarı nı uval&kat f 
ve müoakaı ların şekli ve ihalt: letin tarıh a-ün ve saaılıt1 

(üç) kalem ia~e maddeleri talın alınacaktır. / 
2 - Bu üç kaleme ııit şarnameler her gün Borno•ad• 

Salıaalmn Konıisyonur.da göı ülür ve bkunur. './ A 
3 - Kapalı urfla yapılaC'nk sııbun ve maknna içiıı ı k }1 

ihale saatınddı bir ıaat evvel tekl.f ve teminat mektuplat1111 

1
.•Pa 

buz karşılıiı komiıyona vermiş olmalıdırlar. .JI ;ra 
4 - Bu müuakasalara iştirak r?deceklerin Ticaret od 1.8, 

kayıtlı olduklnrıou dair vesika ibraz ~tmeı}e nıecburdurl•'' .J . ~,rr 

5 - lstekHler yukorıdn her kalemin hizalarında go f 1 
tarih, gün ve saatlardn bildırilen muukkat teminat ve te~lıı 
tuplariyle birlek&e Bornova Aıkeri Satınalma Komiıyonuıı• 
leri ilan olunur. 

• 
P& •~ 
11-8. 

caEıtları ve ihalenin 4.8.939 cuma günü 
1 encünıeuince ifa olunacnğı ilan olunur. 

saat 14 de belediye 
Yozgat Vilayet Makamından : 

Yozgat Vil~yet damızlık hayvanlarının yıllık ~Bf~ 

Jıh lı 
ihale 
teldif 
V•rnıe 

Anl&a 
ra 50 
H 532 

1 
' 

· · muktazi beher kılosu 3,S kuruş muhammen bedelh 
Devlet Demiryoll ıı ve Limanları işletme U. İdaresinden: , ldlo lrnru ot ve 6 kuru~ muhammen bedelli 15 bİll 

Muhammen bedeli 4500 lıra olan 150 adet saçtan ma· yulaf 20 gün müddetle açık eksiltmeye vazedilmiştit· rJ 
mul takım dolabı 17.8.939 perşembe gunü saat l 5 Haydarpa- Eksiltme 5 8.939 cumartesi saat 10 da Vilayet 
şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf Encümeninde yapılacaktır. 
usulile satın alınacaktır. istekliler bu hususa ait şartnameyi Vilıtyet D.ai..,t 

Bu işe girmek isteyenlerin 337 lira 50 kuruşluk mu- cümeninde her gün görebilirler. -
vakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini Taliplerin tayin edilen gün ve saatta % 7,5 t~/ 

1 
muhtevi zarflarını aynı gün saat 14 kadar komisyon reisli- akçelerile Vilayet Daimi Eucüınenine müracaatları iliJS 
ğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Manisa Tümen Satıoalma Komisyonundan : 
Manisa Tümen birlikleri için aıağıda cins ve miktarı 

yazılı mütabiye pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 2.8.39 çarşamba günü saat IO da istekiilerin 

mezkur saatte Manisa Tüm. Sa. Al. ko. gelmeleri. 
Adet Cinsi 

. 900 Timar süngeri 
1120 Gebre 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyoound80 : 

Diyarbakır kor birliklerinin 9850 kilo sabun ıhtiY6c1 

zarhk suretiyle satın alınacaktır. t/ 
ihalesi 31.7.931'..J pazartesı günü saat 15 te kıotsd• 

Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda yapılacs.ktıf• 
Tahmin edılen tutarı 3125 liradır. 
Teminatı kati ye akçası 472 lira 80 kuru~tur. 
Şartnamesi her gün komisyonda garülebilir. 

sıoo 

tur. ' 

liradı 

Intina 
verile 
rak i 
ıun 



Pazarlığıı. i ~tirak edec< kler teminatı kativeleriylc hirJikte i· 
n: lt aa tında n ev\•e J komi :-ıyona muracaaıJ.ırı. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : • 

46 bin kilo yaş Jüzüm alınacaktır. Açık ek~iJtmesi 
.8.Y39 Pazrrtesi günü ı.aat 14,30 da Tophanede Amirlik 

;. bnalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede Ji 4600 
~-, ilk teminatı 345 liradır. Şartnamesi Komisyonunda 
Orülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
o . 
ınısyonuna gelmeleri. 

Ankara Lenzım Amirliii Salıoalma Komiıyonuod n: 

Garnizon birlik ye mileuuel"'rinin ibliy<1 cı olan aşaA-ıda nevi 
e rn!ktarlan yaı.ıfı sebze ve nıeyva pazarlıl<la saha alınacaktır. 

. lateklılerio 31 ·7.3.:J pazartesi ıüoü saat I0,30 da Aalcara Lvz 
lllır(ı.ır.· . l l · I 

ı-• •nhoalma kom11yonuna ge me erı. 
1 OOuO kilo patatu 

- 600) n k. domatea 
- 8000 ,, karpuz 
• 15000 ,, patlıcan 

İaparta Tümeni Satınalma Komiayonundan : 

Elınah lutaaınıu ihtiyacı olan 270 bin kiıo un kapalı zarfla ek· 
'hibeye koııulmuıtur. Şartnamesi Jsp11rta Tüm Satınalma Komisyo

llı:ıdadır. İıtekliler komiıyoııda okuyabilirler. Muhammen tutan 

I050 liradır. İlk teminatı 2328 lira 75 kuruttur. Eksitmeıi 14.8.939 
•tarteıi günü uat 16 da Isparta Tüm Satıaalma K omisyonunda ya

lacaktır. istekliler 14.8.939 saat 15 e kadar teklif mektuplanoı 
Parta Tüm Sahnalma Komiayonu başkan) 2'1na verecekler veya 
Öndereceklerdir. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Aı ttırma ve Eksiltme 
Kommi~yonuııdan: 

d Heybeliada verem sanntoryomunun nzı 30G{), çoğu 4500 
•ti _aoıacana iyi suyu için yapıla te klıf layık hadde görülmedi
' A•nden açık cksıhm .·~i 2.8.9.i9 çar~:ıınba günü :iaat 15 e bıra
• kılmıştır. 
tJ. k Muhaınmen fiat 65 kuru~, muvakkat garanti 209 lira 39 

1 • uruş. l5tekliler şartnameyı her gün kornisyonda görebilirler. 
1 leklıler caı i :;ene ve aid Ticaret Odası vesikasile 2490 

•ayılı kanunda yazılı v~sikalar ve bu işe yeter muvakkat gıı
rınti makbuz veya banka mektubile birlikte belli gün ve saat
te komisyona gelmeleri. 

Siirt Askeri Sahnlma Komisyonundan : 

' ~ Siirtte birliklerin ihtiyacı için kapalı zarfla münakasaya 
~ konuldu. 180UO kilo sade yağın ihale günü t~lip zuhur 

tt11ı.ediğinden 23.8.39 saat IO da pazarlıkla munakasası 
Yapılacaktır. Muhammen bedeli 15i00 lira olup ilk teminatı 
l J47 lira 50 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenlerin Ko
lllisyorıa müracaat etmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Ankara garnizonunun hayvanatı için 690 bin kilo yulaf 
k•Pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 43.125 
lira olup ilk teminatı 3L43 lira 38 kuruştur. Eksiltmesi 
11·8.Q39 cuma günü saat 11 dedir. 

• • Ankara garnizonu hayvanat ihtiyacı için 1.121.000 kilo ar
P• •~,.: yulaf kıpalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Elu.iltmeai 
1 l-S.39 cuma güoü saat 15 dedir. Ekııltm~ye girecekle~in 24.9~ aa
!ılı kanunun 2 ~ üncü maddelerinde iıteoilcn belgelerıle bırlıkte 
ihale fÖa Ye ı~atıodea en geç bir saat eYVelioe kadar teminat ve 
teldıf rnektublarını Ankıtrada Lv. imirliti ıahoalma komisyonuna 
"•r11ıtleri ve ıartaameyi görınck ı.teyenlcrin hergüa öğl e den ~onra 
Ank•rada komiayona müraca tlorı. Yulaf tahmini beddı 70062 lı
r~ 50 kuruttur. hk teminat 4780 lira 25 kuruş arpa tabmıoi bede· 
lı 53247 lira 50 kuruı, ilk teminatı 3912 lıra 78 kuruştur . 

• • • Ankara garnizon birlık .. e oıüe~ eselerı ihtiyacı için 
5100 ton buğday öğütmesi kapalı zarfla eksiltmc1e konulmu§· 
tur. 'fahnıiu bedeli 76,500 lira olup muvakkat teminatı 5,075 

liradır. Eksiltmesi ı ı 8.93Y cuma günü saat 16 dadır. 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

İzmir tayyare alayı birlıklerinin açık eksiltme suretiyle 
nıUnakasada bulunan 5QOO kilo zey tınyağınm beher kilobuna 
verilen fiyat pahalı görülduğünden ek ilıme on gün uzatıla
ralc ihalesi 1.8.939 salı güniı saat oa beşte kışlada lzmır Lev~
ıım AmirJiğı Satınaıoıa komisyonunda yapılacakrır. 

Tahmin edılen tutarı 2300 liradır. 
1'emiaatı muvakat akçası 172 lira 50 kuruştur, 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

MGnakua Gazeleai 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22.7.1939 vaziyeti 

Lira AKTiF PASİF Lira 
/{asa: 

Altın safi Kg. 
Banknot . . . 
Ufaklık . . . 

17.J79.910.-

/)ıılıildc/.:i Mulw/ıirler: 

Türk Lirası . . . . • 

Jlariçteki Mulıabirler: 

Altın safı Kg. 9.058.321 
Altına tahvil kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klıring 

bakiyeleri . . • . . • . . • 

lla: ıı e talıvilleri : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye kar· 
şılığı . • . . • • • • . . . 

Kanunun ö-8 inci maddelerine lev
f,kan Hazine tarafından vaki tediyat. 

& ne<iul cüzdmıı: 
Hazine bonoları • . . • • 
Ticari senetler . • . . . • 

J~slıam ı1e lalwi/Ul cıizda111 : 

A ) Deruhte edilen enakı nakliye
/ nin karşılığı esham ve tahvilat 

itibari kıymetle . • . • • . 
B- Serbest esham ve tahvilat : 

Avanslar: 
Hazıneye kısa vadeli avanı . • 
Altın ve döviz üzerine . • • • 
Tahvilat üzerine 

Hiuedarlar . 
Mubtel ı f • . • • 

24.164.917,95 
20.955.479,50 

J .461.391.27 

384.928.84 

12.7H .252,48 
14.860,42 

3.334.247,54 

158.748.563,-

17.228.027,-

28.483.366,44 

43.470. 751,47 
7.517 080,97 

6.041.000,-
21.104,42 

7.808.722,-

l'ekö.11 

46.581.788,72 

384.928.84 

16.090.360.44 

141.520.536,-

128.4S3.366,44 

50.987.832,44 

13.870.826,42 
4.500.000,-

16.012.419 ,72 

2 418 432 059 o 

Sermaye • . • • 
llılıyal akçesi : 

Adi ve fevkalide. 
Hu&usi . . . • 

'J'eda11ii /deki /Janfmotlar : 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun ()-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından Vllki tediyat 

De.ruh~e edilen evrakı nakdiye ba-
kıyesı • • . . . . • . . . 
Karşılıtı tamamen altın olarak ila
veten tedavül vazedilen. , • • 

Reeskont mukabili ilaveten teda. 
VR7.ed , , • , . • , • . • 

Turk lirası Mrvrl11alı 
V ömz Tmılılııidalı : 

Altıoa tahvil kabil döıizler 
Diger dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri . 

Muhtelif . . • • 

15.000.000,-

4.217.134,25 
6.000.000,- 10.217.134.25 

158. 748 563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000.000, -

69.000.000, - 229.520.536,-
34.052. 787,88 

3.016,46 

36. 195.190,60 36.198.207,06 
93.443.393.83 

rekün 418.432.059.02 

l Temmuz 1939 tarihinden itibaren: İskonto haddi % Altın üzerine avanı % 3 

Ankara Levazım Amirlifri Satınalma Komisyonundan : 

Ankara g arnizonu birlik ve mfie11eıeler ihtiyacı olan 5000-7000 
ldlo koyun eti pazarlık! uhıı alınacaktır. isteklilerin 31.7.39 pa· 
paznrteıi günü ıut 11 de Ankara levazım iıuirlı~i ıabnalma ko-
misyonuna gelmeleri. ' 

• • • Ankara garnizon bırlik ve müesseseleri ihtiyacı ıçm 
60,(!0tl kılo p tatr> :-ı açık ek ilımrye konmuştur. 

Tahrnııı b ddi 3900 lira olup muvakkat teminatı 292 lira 
50 k u mştur. 

Ek iltıne:ıi l4 8.939 pazartesi günü saat t l a ... dir. 
Eksiltm~ye girt'!ceklcnn eksiltme günü 2490 sayılı kamt

nun 2,3 üncü maddelnmde isteııılen bdgeferiy!e Lidıkte Au
karn Lv. Amirlığı S.:ltıııalırıa koıııi~youuna gelmeleri. 

• • • AnktHa Cebr cı n kcri hastane jçin a~ağıda ııcvı VP 

mikınrları pzılı s bze \C m e )' VC s . tın alınacaktır. 
l t •klilerin 31.7.939 pazartrsı günü _ant 10 da Ankara 

Levazım A "Tiırlı~i Satıııalcna komi yoııuna gelmeleri. 
Kilo 

400 - 550 Toze kabak 
2.10 . ::\00 ,, Bamya 
250 - 370 

" 
Semizolu 

250 . 280 ,, f·, rık 

200 - 250 ,, K )Si 

200 - 250 " Ş ı- ftali 
200 - 250 

" Vışne 
200 - 300 

" Kavun 
200 - :l50 Armut 
200 . 250 Dt'mct maydanoz 
300 - 380 Pan cıı r 
:150 • 5( o P ılıca n 
7 O · lOOtJ Domatr.s (Kmnm) 
250 - 280 Karpuz 

400 K1J ırn~ 

Çorıım Daimi Eııcüınrndt>n : 

Vılıiyet ayğır deposunda mevcut damızlıklara muktazi azı 
11000, çoğu l 1500 kilo yulaf ile azı 13100 çoğu 132CO kilo 
kuı u ota talip çıkmadığından Ağusto un 3 fiııcü perşembe gü
nü aat 15 de ihalesi yapılmak lİZt>rt• ~ ksiltme müddeti 10 gün 
uzatıldığından alıcı olaıılJrııı Enctimen kalemine müracııatları 
ilin olunur. 

b) uz YE DEL R 

Antalya VilAyeti Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Antalyanın Kaş kazasına bağlı Karatepe Devlet Or· 
manıodan bir ıene müddetle ve kapalı zarf uıulile 917 met· 

re mikdo gayrimemul katran ağacı 20 1ıün müddetle arttır
mıya çıkarılmıştır. 

Arttırma 1 t.8.39 tarihine raslıyan cuma innn saat 12 
de Antalyn ·orman idaresinde yap1lacaktır. 

Katranın beher gayrimamul metre mik4bı 780 ku
ruştur: 

Muvakkat teminat 536 lira 45 kuruştur. 

Teklif mektupları 11.8.9~9 gllnü saat l 1 e kadar be
hemehal Antalya Orman Müdürlüğünde müteşekkil komiı· 
yon reisliğine verilmelidir. 

Şartname ve mukavelenamevi görmek iıtiyenlerin An· 
karada Orman Umum MOdOrJOğftae ve Antalya Orman Çe· 
virge MüdOrlüillne milracaatleri. 

İstanbul Sıhhi Mii~sseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Şişli çocuk hastanesinde mevcud 7 4 muhtelif eşya pa
zarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

Muhammen fiah 130 lira teminat 19 50 kuruştur. 
İstekliler satılacak hurda e•yayı her glln Şişlideki çocuk 
hastanesinde görebilirler. Pazarlıkla satış 2.8.939 çarşam
gilnü saat 15,30 da Cağa1oğ1unda Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
cağından isteklilerin müracaat etmeleri. 

İzmir Defterdarlığından 

Tepecik Kemer caddesinde Kançeşme yolu nzerinde 
Pirina çıkmazında kain muattal Pirina fabrikasında mevcud, 
tamamı 329 ~ lira muha'llmen lnvmetli 8 adet büyük yağ lAn· 
çalnrı ile 3 adet Filitre lamiko Ermetik Pirina kazanları ve 
4 adet transmisyon maa kasnak parçaları, şayian 1/8 hazi
ne hissesinin 412 lira muhammen kıymetli olarak 27. 7.939 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle, açık arttırma usuliyle 
müzayedeye konulmuştur. İhalesi l 0.8.939 tarihinde Perıem
be günü saat 15 dedir. Taliplerin yevmi mezkürdeMilli Em
lAk Müddrlüğünde toplanan &abf komisyonuna müracaatla· 
rı ilin olunur. 

Ankara Defterdarlığından: 

Muham bedeli 
~i .. qi Tahmini miktarı ..., . beher kilosu 

kg. kr. S. 
Hurda 10000 
demir 

1 25 

M. teminat 

L. Kr. 
g 38 

Yukarıda evsafı yazılı hurda demirlerin 9 8.939 tari• 
hinde çarşamba günü saat 15 de Ankara Defterdarlığın· 
da toplanacal< Satış Komisyonunda ihalesi yapılmak üze
re pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

İsteklilerin yukarıda miktarı yazılı muvakkat temi· 
nat makbuziyle adı geçen gilnde komiıyona ielmeleri 

(Devamı 4 ilncll ıayfada) 
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----------------------------

Objet d 1_ l 'adjudication 
Mode Prix Cautioo. 

d'adjudicat. eıtimalif proviıoire 

Lleu d 'adjudieatioo et du 

Cahi r de5 Chargeı 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 
Constr uctlonn - R6paratlons - 7rav. Publlc:s-\1att'irlel da Conatructlon-Carlographl . ~--------~~~--~~~--~~----------~--------~~--------~~----·~--~ 
Repar et ajouıe a la bitine dea sapeura Publique 5069 72 Municip. lzmir 

pompiera 
Repar. e role Cumhuriyet 330 73 Dir. Culture Ç orum 

,, buaudeıie Publique 121 15 9 09 ,, Eeole Agcots Sanit. Çorum 
Conıt. ehau:s fenetres: 56 p. ,, 6U 55 48 35 ,, ,, 
Repar. halisse atelier Publique 2302 50 Vıl. Yozgat 

., ., P. T. T. Çorum (aj) 850 36 Dir P. T. T. Çorum 

Prodult Chlmlqu • et Ph1ı1rmoceullqu a-lnatrum n t Sanltalraa-Four nlture pour Hopltau -- ~ ~ - ...__ -~~ .............. -~-~--

14-8-39 16 -

31-7.39 
3-8-39 14 -
3-8-39 15 -

12-8-39 IO -
3-8-39 15 -

Gaze hyd,ophil~: 30000 m.-toile tarlatan: Puhlique 2850 - 213 75 Dir. Hyg. et Aısist. S oc. Cağ'alotlu 16-8-39 14 45 
• 15000 m. pr. bôp. Modele H paşa 

Medieameots et articles aanitaire1 pr. hôp. 
Modele H. paşa 

Produita pbıırmaceulique~ : 67 lotı 
In . trumeota medieaux: 59 lota 
Gaz.e bydropb ı le: 20000 m. 

" 
.. 
" 
" 

3022 63 

1216 -
1986 IO 
1700 -

223 70 

91 20 
147 6 1 
127 50 

El6ctrlclt·6az-Cheuffnoe C•ntrel (ınatellatlon et Mat•rlel) 

T elephonea de lable: 250 p. (rectifie) 

Hablllement - Ch6usaur~a - Tlaeua - Culr• 

Toi'e amerieaine, ete. Gre a ırr6. 236 20 17 72 

Trevaux d'lmprlmerle - Papelerle 

lmprimb Gre a srre 4 ı 4 - 31 05 

Trenoport - chorgem nt - d6chergement 

Tranıports postaux 

Combu•tlbla Cnrburant - Hullea 

Petrole: 1000 litrea 
Charbon de terre: 3j0 r. 
Huile pr. mııehioe et cylio.:Jre: 2.5 t.-moto

rine: 15 t. 
Charboo de terre: 10-20 t.-boia: 5 t. 

Dl var• 

Moteur a benzine avec dynamo 
Pulveriıateur: 20 p. 
Fil de fer rood do 8 m/m: 1 t. 
Trompe en caoutchouc et rnceordı 
Encadrement d 'affichu: 27 p. 
Fabrication carrouerie sur 2 autobuı 
Articles de ıellerie: 2.ıi lota 
Eponge pr. etrier: 900 p.-gaob pr. etrier: 

1120 p.·aaogle en erin: 140 p.-couvertu· 
re en jute pr. animaux: 25 p.-ceinture • 
eo feulre: 30 p.-bride ea courroie: 100 
p.-ueı a fourrasre: 150 p. 

Gre a gre 
Publique 

" 

" 

Gre a gre 

" 
" 
• 

1200 -

130 -

275 -
320 -
112 50 
36 -
81 -

- la p. 1500 
Gre a gre 

" 

Armoire en tôle pr. outillage: 150 p Pli each 45(Jil -
ts982 -F ourlliture de pierreı • ' route Yozgat-Sor- Gre a gre 

guo (aj) 
Fer corniero et autrea mater. en f.!r pr. re- Publique 

par. pont 
1805 25 

Provlalons 

Far im:: 144250 k. 
Vieııcle de mouton: 180 t. (aj) 
Savon blanc Haca Şakir: 4 t. 
T omatu: 35 t. (aj) 
Pain: 40000 p. 
Avoioe: 11,f> t.-foiu: 132 t. 
F oin: 20 t.-avoine: 15 t. 
Oisrooaa: 57487 k. 
Savon: 22,5 t. 
Macaroois: 31611 k. 

Pli eacb le k . O 12 
Gre i gre 81000 -
Publique 1520 -

2450 -
Gre a gre 

" Publique 
" 3449 22 

Pli eaeh 7200 -

" 6322 20 

9 75 
236 2j 
146 25 

20 63 
24 -
8 44 
2 70 
6 08 

3 ı7 50 

133 40 

1293 25 
5300 -

114 -
183 i5 

,Savon. 9850 k. 
Ocuf• pr. cuiıine: 270000-310000 p. (aj) 
Viande de boeuf: 100 t 

Gre a gre 3125 -
Pli cach la p. O O 1,50 

2. 9 -
540 -
475 -
47! 80 
348 75 

Broyage ble: 5100 t. 
n ,, 3800 • (cab eh 152 P.) 

Fı.rine pr. paio: 252 t. 
Orge ou avoioe: 1121 t. 

Avoioe: 690 t. 
Beune: 27 t. 
Foin: 427 t. 
Bonne eau: 3000-4500 dame-jeannes (aj) 
Avoine: 45 t. 
Foio pr. m .. telas: 3 t. 
Beurre: 18 t. 
Bcurre: 5 t. 
Pomuı• de lerre: 30 t. 

" 
le k. O 18 

n 76500 -
,, le k. O 01,60 

1350 -
5075 -
4WO -

• 
" 
,, 
" 

32760 -
70002 50 

ou 53247 50 
43125 -
30140 -

" 19215 -
Publique la p. O 65 

Gr6 a gre 

" Publique 

" 

le k. O 05 

15300 -
4800 -
1500 -

3fü7 -
4780 25 

ou 3912 78 
3M3 28 
2825 63 
1441 12 
209 39 

1147 50 
360 -
112 50 

" n 

Dir. Vakoufı lat • 

" " 
" " 

Dir. Gen. P . T. T.Ank. 

Com. Perm. Muoieip. l•t. 

Com. Perm. Munieip. lıt. 

Dir. P. T. T Yozgat 

Com. Perm. "~unicip . lst. 
Munieip. Kırkağaç 

" ,, 
va Çorum 

Com. Perm. Muoicip. İst. 

• 
" " 
" " 
,, " 

Muoicip. Yozgat 
Com. Ach. Milit. Bornova 

" 
Div. Maoiaa 

16-8-39 14 30 

14-8-39 15 -
14·8-39 15 -
14-8-39 15 -

8-8-39 14 -

8-8-39 1 l -

2-8-39 15 -

8-8-39 14 -
14-8-39 ıo -
14-8-39 10 -

10-8-39 

8-8-39 14 -
8-8- -\9 !4 -
8-8 39 14 -
8·8-39 14 -
8-8-39 14 -
4-8-m 14 -

31-7-39 14 -
2-8-39 10 -

tere Expl Ch. d e Eer Etat H. pıış• 17- -39 15 -
Vil. Y o:ıgat Dans l mois 

Com. Perm. Muoicip Ist. 

Com. Acb. Div. Isparta 

" 
lnt. Ank. 

Recteur los titut Agricole 
Com. Aeh. lot. Aok. 

lnıtıtu t Police 
Vil. Çorunı 

,, Yozgat 
Com. Ach. Mil Bornova 

" " 
" " ,, lot. lzmir 

Dir. Hyg. et Assist. Soc. Cataio1rlu 
Com. Aeb. Mil. Bitliı 

" 
lnt. Ank. 

,. Corps Armee Afyon et 
lnt. Ank. ltt. el lzmir 

Com. Aeh. Mil. Merzifon 

" 
lot. Aok. 

" " ,, Corpı Armee Konya 
,, Mil. Mt!rzifon 

Dir. Hyg. et Auiıt. Soc. Cağaloj'lu 
D ir. Veterioaire lzmir 
Com. Aeb. lot. T opbaoe 

" 
Mil. Siırt 

" 
lut. bmir 

" " 

14-8-39 14 -

12-8-39 t 1 30 
31-7 39 11 
10·8-39 11 -
4-8-39 11 -
Danı 1 moiı 
3-8-39 15 -
5-8-39 10 -

14-8-39 9 -
14-8-39 11 -
14-8-39 15 -
31-7-39 15 -
16-8-39 15 30 
10-8-39 15 -
11-8 39 16 -
14-8-39 15 -

15-8-39 15 -
11-8-~39 15 -

11 -8-39 
15-8-39 

14-8-39 
2-9-3'~ 

10-8-39 
2-8·39 

~3- 8-39 
7-8-39 
3.8-39 

ti -
ti 
15 -
15 -

15 -
10 -
15 -
15 -

(3 üncü sayfadan devam) 

ve bundan evvel şartnameyi görmek ve izahat 
yenlerin Defterdarlık Milli EmlAk Müdürlüğüne 111 

ları ilin olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Yanan İstanbul Adliye binası bahçesindeki e
mnnet dairesinin deposunda mahfuz l 49 kalem 
muhtelifü lcins eşya. 

Yukarıda mevki ve miktarı yazılı mulıtelifülciol 
hizasında yazılı muhammen bedeli üzerinden açık 
ıuı etile satılacaktır. İhale 14.8.939 tarihine müsadif 
tesi günü saat 14 dedir. Taliplerin % 1,5 pey alı 
vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve sa• 
Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuo• 
caatları. 

İ::,t:ınbul Defterdarhğından : 

Üskiidar Balaban 
Çeken köy 
Kanlı ca 

Gümrük Muhafaza kulübesi enk•" 
,, 

" " 
" " " 

,, 
Çubuklu ,, ,, ,, ,, 
Büyükdere ,, ,, 

" " Ha~köy ,, ,, 
" " Halıcıoğlu ,, ,, ,, " Galata Kürkçüka pısı ,, ,, 
" ,, Müsi:ikkafat yen ,, ,, 
" ,, Azapknpı ,, ,, 

lstanhul Tıitüa Günı riık bkelesi Y tığcılar 
faza kulübesi . 

1:,tnnhul Rl\ li iskelP.si Gümrük nokta kulübesi 
l tanhul Ayazma yeni sebze hali arkasındaki ldübe enk•" 
Halıçfeneri Gümrük kulübe~ıı enkazı 
Dalat 

" 
,, 

" ' Ayvanı:ıaray ,, ,, ,, 
Y karıda mevkileri yazılı 16 adet Gümrük Mubnfaz8t 

Kulübel .. ri hizalarindu vazıh muhammen bede1leri Ü 

14 8.939 ıarıhıne nıü3adif pıızarte i günü saat L4 te açı~ 
tıı ma ile ayrı a}rı sRtılacaktır. Taliplnin % 7,5 pey • 
rirı i vakti nıuunenind~n evvel yatırarak mezkur güo 'fe 
Defterdarlık Milli Emliik Müdür l iiğünd eki komisyona 
caatlau. 

İsıanbul Le\8ıım A mirliği Satına)ma Komisyouund 

591 ç i fı kökne totin sııtılııc:akrır. Pazarlıkla srt 

3 .8 .939 perşembe günii saat J 4,30 da Tophanede Arnir 
t ınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bPdeJi S9 lira 10 
tu r. Katı teminatı 9 liradır. Fotinler Maçkada fen rs 
kuluıı<la görülehilir. l~teldileıin b( ili saatle Ko. na gel• 

Karacabey Harası Müdürlüğünd..Jn : 

Ham in k ve nıandalarından istihsal PdilecPk tOO. 
inek siitü ile 7,000 litre manda süHi açık arttırmıya ~ 
tur. İbalP. 9.8 939 t~rihine musadif çar§amba günü !I 

, te Bursa Bı:ıytar Müdürlü~iincie yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 3:-\7 liradır. 

İnek sütiinün beher litresine dört kuruş, manda 
beher litresine yedi kuruş muhaınınen fiat konmuştur. 

İsteklilerin 2'190 numara lı kanunun htikiimleri d 
mu.,.akkut teminatlarile mezkur gün ve saatte Harada ıJJ 
kil Altın Satım Komisyonuna ve şaıtnamesini görmek it 
rin Hara Muhasebesine ve htanbul Veteriner Müdti 
nıüracaatleri. 

lmtiyaa aahibi ye yazı itleri Di•ektarG : 

Ballldrtr yer ı Me,.lre• Ba8lmeYİ, Galat• 

.!,il -----------------------------------111 
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