
D&rdGncü Sene No· 1262 

--

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye 

3 
6 

12 

için 
Aylığı 

" 
" 

Kuru§ 
450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 270ü 

Sayısı 5 ~ u ruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

Perıembe 

HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi, MALI, TİCARi VE ZiRAi 

GAZETESİ 

7 Biri nciklnuıa 1939 

iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

İdarehanemiz.de görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

1 

l 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

~konornik 
loprak mahsulleri Ofisi idare 
llıecıisl toplanarak Ofis sermaye
:nı on milyon lirı ilavesini 
nıenni ederek Umumi heyete 
~erilecek raporunu hazırladı 

~ 17 temmuz 1938 de meriyet 
~ '"kiine giren 3491 numaralı 
t"nun mucibince te~ekkül eden 
'Prak Mahsulleri Ofisi'nin ser· 
~11Ycsi, kanunun 12 inci madde· 
~ildeki menbalardan temin edil-
•lc üzere 17 milyon lira ola

ttlt tesbit edil mittir. Devir ko· 
'ıitesinin ofise tahsil olunmuı 
:tınaye olarak tesbit ettiği mik· 
~t buğday, silolar, anbnrlar, si 
1\ 1-.r ve an barlar makine lesi
~ lı, Ziraat Bankasından her 
~.'kezin buid y satış ve bedel
~-'nden ve muhtelif tahsilattan 
~ '1lt..,vellit olmak üzere nakden 
l>rcıtilea meblnğ, uyuşturucu 

~ddeler inhisarmın bilançosu· 
,' iÖre ofise devredilen serma· 
~•l ve diğer müteferrik kayunk· 
h olınak üzere 9.729.371 lira· 
1'd?ul111uştur. Bu itibarla ofisin 

1 ~Ye etlilmemiş sermaye haki
"• 7.270.628 liradır. 

Haberler 

yon liradan boşlayarak altı mil· 
yon liraya çıkarılan kredi tama· 
miyle kullanılmış ve Cümlıuri· 

yet Merkez Bankasınca karar· 
laşhrılan beş milyon liralık li· 
mitlere mukabil 4.000.000 lira İ· 
le reeskonta gidilerek bu kredi
nin devamı temin edilmiştir. 

Ofis idare meclisi, mufassal 
raporunun sonunda, umumi he· 
yetten şu tememıilerde bulun· 
maktadır: 

"1939 rekoltesinden bundan 
sonra mübayansı tahmin edilen 
134 218 ton buğday bedeli ola
rak beher tonu vasati 50 liradan 
6.7I0.900 lira, ihale edilen sekiz 
an bar bedeli olarak 463,895 li.. ıt, 
ihale edilen anbar bedellerinin 
tenzilinden sonra bu sene yapıl · 
mıısına teşebbüs edilen ve edile· 
cek olan anbor ve silolorm 
karşılığı olarak bir milyon lira, 
tahsisat baldyesi olarak 536. 104 
lira; reeskonta verilen bono· 

· ların karşılığı olarak dört mil
yon lira ki, cemaıı 11.710.900 
liraya ihtiyaç vardir. Ofisin bu 
para ihtiyacının ve ona batlı 
faaliyeti_n temini için 3491 sayılı 
kanunun 15 inci maddesi hük
münün tatbikine zaruret hasıl 
olmuştur. 

~Siyasi vaziyetin gerginliği ica· 
~ Olarak bir ihtiyat stoku bu· 
1\ 4durulması dü,ünceıiyle geçen 
ı. ~ti rekolte.inden atustos 1939 
'\%. Bu maddede "umumi heyetin 
~ 11 ınıle ofiıin anbarlarmda 
~"'14,497 lira bedelli i26.039 teklif ve icra vekilleri heyetinin 
\il butday kalmış, aym sebepler· kararı ile azami on milyon lira
t "c butday ihracmtn menedilme- yn kadar faizli veya faizsiz, ikra· 
t ''en dolayı dahili buğday pi· miyeli veya ikramiyesiz tahvilat 
"-' h 1 ı ki k çıkarılacağı gibi on beş seneye ~l ta.randa ası o an i'evşe i 
• "tbiyle köylüler eski seneler- kadar vadeli istikrazlar da yapı· 
• ~ labileceği ve bu tahvilat ve isti
ıl>ı 1Yas eıiilmiyecek derecede 
•:- buğday arzıda baılamış ve krazlarn Maliye Vekaletinin me-

11l • b zun olduğu,, yaz.ıh bulunduğuna t, .11ıtefrinin on irine kadar 
l Ilı rekolteden aahn alınan buğ· ve yukarda arzoluuan ihtiyaca 
't ·•- 5 425 070 ı· b bin~en on milyon liralık istik->. llıı.ıdarı • . ıra mü a· 
İı~ ltıymelli ı 15.782 tona balit raz akdi ve yahut yi,mi senede 
'qj\ıth.ır. itfa edilmek üzere yüzde 95 ib· 

\jCtçeo rekolteden müdevver r~çA k~ymetH yüzde 1 .f~izli ta~
\j~t•rlara yeni mübayaa edılen vılnt ıh~acı veya ~e~ ıkı şeklın 
~~tar yekünundan aah§lar ten· mezc~~ılerek tatbıkı şıkla~ınd~n 
~i'~ilince 1 l ikinoiteşrin 939 hanim daha ko~ııy ve m~um~~n 
hıncleki buj'day mevcudu ge· ı olursa onun Malıye Vekiiletının 

~~ tek.lteclen müdevver mik- k~fnleti ~le tat?iki cihetine ri· 
~beraber I0.972.782 lira kıy· dılmek uzere ıcabe.den kararın 
~nele 2l3.726 tondur. Bu se· i~tibazı ~ususun~n. l_cra_ Vekille-

tkoltesinden yapılacak mü- rı Heyetme teklıfını yuksek he-
'>•~ .. d . d . ~-tıu asıari 250.000 tona vor· yetmız en rıcrı. e erız ••• 
'.'\ beklendiğinden ve yeni İdar~ mecl~sin.~n .. bu_ tekli~nio, 

•lteaen timdiye kadar 115.7t;2 umumı heyelan onumuzdekı top· 
\ ı:tıübayaa edildiğine göre lantuıında müzakeresi muhtemel
~takip rekolteye kadar, tonu dir. 
\ U 50 lira hesabiyle 6.710.900 
\' kıywetinde 134.218 ton huğ· lstanbulda Motorin Buhranı 
~~aha alınacak demektir. • 

\ fıaj0 ı ı ikineiteşrin tarihin· Gaz ve benzm kumpanyaları 
\ ~llaa meveudu 98.010, satış· deniz 1?otörlerine mot?rin ver 
' Çıktıktan ıonra aynı tarihte 1 memeyı veya fazla msbette a· 
1.:.lltı mevcudu 2.531.232 lira zaltmayı kararlaştırmı'l~rdır. 
'ttrinde 608.940 kilodur. Mü- Bu yüzden Karadenız, Mar· 
\ııhitlcrine ihale suretiyle yap· mara ve Ege deuizi limanları 
~ll:ıakta olan sekiz beton an· arasında iıliyeıı motörler büyük 
\ ihale bedelleri 463.o95 Ji- müşküla~n dfiimüıler v~ • bun· 

lt ibaret olup yapılması dü- lnrdan bır kısmı seferlermı ya· 

1 ~len ve kısmen sondajları pamıyarak muattal bir halde 
{~1~n dij'er sekiz anbarln si- kolmıo~ar~ır. • __ 
~ •çin kati miktarı inşa ma· Şehm~ıızd~kı beş buyuk _g~z 
\ildeki zemin mukavemeti v~ benzı~ !ırma&m?an e~ buyu· 
~ Gbtıinin ikmaliden ıonru an- ğü verdığı motorın mıldarını 
~•k üzere 939 bütçesine 200, ~iğerle~i de . 100 ve 30 lit· 
'\ \ın neticesine kadar devam reye ındırmışlerdır. 
~dil'le 1.000.000 lira tahsisat Bu yüzden evvelce 1200 litre 
l'ılllı:quıtur. motorin alan bir motör limandan 
~C\ret V ekaldinin delaletiy- ayrılamıyor. 

\~rltiye Cümhuriyeti Ziraat Baııları muhtelif firmalardan 
~llla açtırılan ve iki mil· birer miktar almak turetile ib· 

• • 

MUNAK SALAR 
-----·" -------------·---------
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri ... Malzeme-Harita - - ... ~ - _........... ..._ ____ _ 

Samsun Belediyesinden : 
Samsuna üç kilemetro mesafede ve derbent civarında yeni yıt• 

pılan çöp istasyonuna riden yola adi kaldırım inta ettirilecektir. 
İhale 11.12.939 pazartesi günü saat 15 de Belı:diye daimi eııcü· 

meni huzurunda şartnamesi dairesinde nçık eksiltme ile yapılacaktır. 
Muhammen bedel 367 lira 62 kuuttur. 
Muvakkat teminat 27 lira 57 kuruştur. 
İhale 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapılacaktır. 
Daba fazla malümat almak ve ıerekli evrakı görmek isteyenler 

Samıun Belediye daimi encümeni kalemine müracaat etmelidirler. 

Samsun İnhisarlar Baımüdürlüğünden: 
·Tütün merke7.inde kiia idaremiz emanet ambarına Roberoit 

döşenmesi ve çatı tamiri yapılacaktır. 2177 lira 18 kuruş keşif be
deli olan bu tamiratın ihale tarihi olan 16.11.939 gününde isteklisi 
tarafmdaıı sürülen pey haddi liyıkında görülmediğinden 2490 say.ıh 
kanunun 43 Üncü maddes"ne tevfikan münakasa paurhk suretile 
15. 12.939 tarihine kadar bir ay uzatılmıthr. 

Muvakkat teminat 163 lira 29 kuruştur. 
Eksiltme pazarlık suretile 15.12.939 cuma günü saat 

müdürlükte müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
15 de baı· 

isteklilerin ke,if ve şartnameyi rörmek üzere ihale gününe ka
dar her gün bat mtidürlük ziraat ıubesine müracaatları ilan olun'ur. 

Türkiye Demir ·ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüfünden : 

Muhammen bedeli 65 bin lira olup 4300 motro kadar tulü ha
iz katranlı fOSenin fenni ve umumi ıartname mucibince vahidi fi. 
atla inşası üç iÜn müd,etle Türkiye demir ve çelik fabrikaları 

Müessesesi tarafından münakasaya konmuştur. 
Evrak bedelsiz olarak Karabiikte Müessese İnşaat müdürlü

ğünden, Ankarada Silmer Bank Umumi Müdürlük Muamelat Ser
visinden ve İstnnbulda Sümer Baak Şubesinden bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en fOÇ 12.12.39 -günü saat 12 ye kadar Türkiye 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müesseıesi İnşaat Müdürlüğünden gel· 
miş bulunması şarttır. Postada vaki olabilecek recikmeler kabul e· 
dilemez. 

Edirne Askeri Sahnalma Komiıyonandan: 
Ke,if cetveli ve ıartnamesi mucibince 7 tavla inşa ettirilecek

tir. Pazarlıtı 15.12.39 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Mulınm· 
men bedeli 23,129 lira 56 kuruştur. Teminetı 3470 liradır. Keşif 
cetveli fartnamesi ve plioı infaat ıubesinde bedeli mukabilinde , ve· 
rilir. İsteklilerin teminat makbuz veya mektublarilc kanunda yazılı 
vesikalarile ve ihale gününden 8 gin evveline ka,ar Vilayet Na
fıa Fen Md. den alacakları vesikalarile beraber belli rün ve ~aatte 
Edirne.le Müşiriyet daire11inc!eki satınalma komisyonuna gelmeleri. 

-=_,,,-=~~.c..=_,, ___________________ _ 

tiyaçlermı kısmen teılarik ede
biliyorlar. 

Hk elao gaz ve benzine tesir 
etmemit bulunmaktadır· Bütün 
firmalar memleketimize gaz, 
benzin, mazot ve motoriai Rusya 
ve Romanyadan getirmekte ol
duklarmdan Karadenizdeki nav· 
lun yüksekliğinin derecesi de 
muhtac tetkik görfilmektedir. 
Bir do memleket müdafaası ba-

Limana istihlak emtiası ıeti· 
ren ve buradan ithalat eşyası 
vesaire götüren motör seferleri 
bittabi azalmaktadır. Hu va:&i· 
yet b :r kaç rün d•vam edecek 
elursa )'&kın limanlarla i1t:anbul 
arasındaki deniz muvaaalaaı mü· 
him ııisbette eksilecek ve buaun kamından da mühim olan bu 
mühim iktisadi akiıleri görüle- maddelerin dahilde geniş stok· 
cektir. ları bulunması ve arızi sebep· 

lerle fiatların derhal yiikselme· 
Yapılan tahkikata ıöre kum· mesi lizımdır. 

panyaların motorin vermemcle- Alakadarlar bu ve buna ben· 
rinin sebebi motorinin tonuna zer ithalatın biran evvel Devlet 
mevaıı 7320 kurut narkın tirket- murakabesi altına almmnsı lü
lerce bugünkü tartlar iahilinde zumuna iıaret etmektedirler. 
idare etmemekte olması iddiası· 
dır. Bu arada ıtok bulunmadığı Isparta Vilayetinde Seleksiyon 
veya stokların kooturata batlı İşleri 
bulundukları büyük müeuesele- T h l • lAh . . z· t 

• _ • • _ " 1 o um arın ıs a ı ıçın ıraa 

re aıt oldusru ılen ıurulmekte V k-ı t' ı· t ö d · e a e ıDce spnr aya g n erı· 
ise de, şirketlerin unlun fiatla- le d- t elekt- ı-1 b d n or s or ey J aşın an 
rının yükselmesi dolayııiyle mo· itibaren vilayetin muhtelif mm· 
töria fiatlarını arttırmak iıtedik- takalarında faaliyete geçmiş ve 
leri anlatılmaktadır. kısa bir müddet içinde 2995IO 

Bu arada tirketlerin tonu 9075 kilo tohumluk hububat teaıiz.le

kuruf olan teneke motorini ver· miştir. Çiftçi bu makinelerden 
mek iıtemeleri de buna delil istifade etmek için açılan istas
tutulmaktadır. yoalara büyük bir tehclük ile 

Diğer taraftan navlua yükııe· kotmakta ve kışlık tohumlarını 

liti hentız fiatları aisbeten yilk· temizlemektedir. 

1 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Bulancak Belediyesinden : 

Bulancak kazn merkezinde yapılacak elektrik tesisatı ve saat · 
ral binası inşaatı kapalı Hrf usulile eksiltmeye konunlmuştur. 

Eksiltme Bulancak Belediye dairesinde 30.12.939 cumartesi gü
nü saat 11 de teşekkül edecek ihale komisyonu tarafından yapı· 
lacaktır. 

B•1 inşaat ve tesisatın keşif bedeli 27,394 lira 72 kuruflur. Mu
vakkat temirıntı 2054 lira 60 kuruştur. 

istekliler birinci zarfın içerisine ticaret odası vesilasını ve 
Nafıa Vekaletinden veya Gireson Nnfııı Müdürlüğünden 8 gün önce 
alınmış müteahhitlik vesikasını ve inşaatın fenni mcs'uliyetiui kabul 
etmiş bir elektrik mühe.ndisinin noterlikçe tasdikli bir tnahh~tna
mesini ihth·a edecektir. ikinci zarfın içinde muvakkat teminat mek· 
tubu ile teklif mektubu bulunacaktır. i:ıtekliler fazla malumat al· 
mak için hergün Bulancak Belediyesinden proje ve plim 1 lira 80 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

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

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
44,300 çift yün çorab ah nacaktır. kapalı ~arfla eksiltmesi 

25.12.939 pazartesi günü saat 15 te Tophanede ldanbul Levu.ım 
amirliji Satmalma KGmisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi 
iki bin yüz elli lira, ilk teminatı bin altı yüz altmış bir lira yirmi 
beş kuru_..tur. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda a-örülür. istekli. 
Jetin kanuni veıiknlarile beraber teklif mektublarını ihale 11aatinden 
bir sant evveline kadar komisyona vermeleri. 

• * • 25,000 metre teli alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11.12.939 
pazartesi günü saat 14 _te Tophanede Lv. imirliii Satınalıııa komisyo· 
nuoda yapılaeaktır. isteklilerin nümunelerile beraber ve teminat
larile belli saatte komiıyona a-elmeleri. 

Ank r Yüksek Ziraat. Enstitüsü Rektörlüğ'ünden: 
Kurumumuzun erkek ve kız talebeleri için isim, miktar 

ve muhammen bedeli ile muvakkat teminata aşıı~ıda yazılı 
dört kalem elbise 22.12.39 cuma ııünü saat 11 de Rektör· 
lük binaunda müteıekkil Komisyon tarafmdan kapalı zarf 
usulile ihale olunacaktır. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin muvakkat teminat ve 
teklif mektuplarile kanunun tayin ettiği vesikaları ihale sa· 
atından bir saat evveline kadar Komisyon Reisine vermeleri. 

Elbiselik kumaş ve malzeme nümunelerini görmek ve 
daha fazla izahat ve parasız şartname almak is ti yenlerin 
Enstitü Daire Müdürlüiüne müracaatları· 
Cinsi Asgari Azami Muh. fi. 

Erkek elbisesi 
Erkek paltosu 
Tayyör 
Manto 

Takım Takım T. L. 
420 ila 470 32 
150 " 180 33 
33 " 40 27 
12 " 15 27 

Tutarı Teminata 
T. L. T. L. 
15040: 
5940: 
1080: 1685 
405: 

Gümrük Muhafaza Genel Kol}lutanlıiı İstanbul Levaz. 
Amirliği Satınalma Komisyenundan : 

Miktarı Cinsi M. fiatı İlk teminat 
Lira Lira Cumartesi Saat 

500 Erat b t· 4000 300 Açık 23.12 39 11 
tan iyesi eksiltme 

300 Erat kilimi 1050 sı " " 12 
Teşkilat ihtiyacı için yukarıda gösterilen iki kalem eşya 

açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ' 
Şartname ve nümuneleri Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde hizalarmda miktarı gösteri

len teminat makbuzlarile kanuni vesikalarını hamilen Gala
ta Gümrük Caddesi Veli Alemdar ham ikinci kattaki Ko· 
misyona gelmeleri· 

obitya, Bliro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. -- -
Münakalü.t Vekaletinden : 

Vekalet ihtiyacı için 4150 lıra muhammen bedelli muhtelifül 
cins 48 pnrca mobilya açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 22.12.93Y cuma günü saat 15 de vekalet levazım mü· 
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

Şartname ve teferrunh vekalet levazım müdürlütünden parasız 

alınabilir. 
Kanuııi vesaikin ibrazı ve 311 l'ra 25 kuruş muvakkat temina· 

tın yatırılması lazımdır. 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Merkez İlkokulları için 480 lira muhammen beıleli bu· 

lunan 12 ndet yazı masası pa:ı.Rrlıkla yaptırılacaktır. İhale 21.12.39 
perşembe günü saat 15 te vil~yet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 36 liradır. isteklilerin ihale ıünü daimi encilme· 
nine ve şartnameyi iÖrmek ve daha fazla tafsilat almak istiyenle· 
rin de her gün Maarif Müdürlü~ne müracaatları ilin glunur. 
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Bugün ilan olunan·Münakasa ve zaye e er Listesi 
Cinıt Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

l) Mlnıkaaalar 

ln,•at, Tamirat, Nafıa itleri, Malzem , Harita 

Beton arme köprl int. 
lnhi1arlar biouı tamiri (temd.) 
Kaldaram inş. 
Tula intuı: 7 ad. 
Katranlı tose int· 4308 m. 

par:. 

n 
açık eJu. 
paz. 

3332 -t5 
2177 18 
367 62 

~129 56 
65000 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Bulaneak kaza Mrk. yap. elektrik tesi1ah kapalı z. 27394 72 
ve santral binaal int. (ıart. 180 kr.) 

Tophane 2 No lu dikim.evinde eleldrik tuisatı n t liWS -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Erat battaniyesi 500 ad. aç. eks. 4000 -
Yün çorabı: 44300 çift paz. 22150 -
Teli: 25000 m. n 
Erkek elbisesi: 470 takım-erkek pcltosu: 180 kapalı z. 

ad.-tayyör: 40 ad.-manto: 15 ad. 

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 

Erat kilimi: 300 ad. aç. eks, 1050 -
Yazı maaası: 12 ad. paz. 480 
Mobilya: 48 parça aç. elu. 4150 -

Matbaa işleri - Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Rakı, · ıarap ve vermut etiketleri: 335000 -
ad. (temel.) 

Bobin aijara kitıdı: 26.5 m/m: 270001) ad.-28 paz. 
m m: 330000 ad. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

lnbiaarlar mamulitı aakli: 4300 t. (temd.) 

Kereste, tahta ve saire 

Tabla muhtelif eb'atta: 32 m3 aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 560 t. 
Odun: 330 t. 
Sürf(Sf yatı: 300 t. 
Yazlık rezidü ya§'ı 600 t. (Şart. 2 gurup 

için 390 kr.) 

Müteferrik 

Vermut tiıesi: 335000 ad. (temd.) 
Nitan fişeti 500000 ad. (temd.) 
Paket koluı: 20 t. 
Fetotraf malzemHi: 38 kalem 
La.tik levha vaıon basamakları için: 190 ad. 
Kaı.a• tamiri 
Bakraç: 4000 ad. 

kapalı z. 

n 

n 

n 

paz. 

" aç. elu. 

n 
paz. 

" 

2150 -

1276 75 

lıtOOO -
8250 -

96000 -
78600 -

3244 -
U544 ..O 
1086 40 

199 24 
20480 -

Tımar fırçası: 25000 ad. (tart. 138 kr.) kapalı z. Beh. 1 10 
Tep kotumu beygiri: 829 bat (tart. 16.50 L.) aç. eks. 
Keıum malzemesi: 13 kalem 
Ofset çinko levhası: 100 ad.-poraelen bilya 

10000 ad··band çimento: 5 ttıp·ofaet 
kauçuğu: 25 m.·au fanilası: 75 m.· ka-
dile su fanilaaı: 75 m. 

(rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Un: 340 t. 
K. •otan: 4.8 t. 
K. sotaa: 17 t. 
Sadeyaj': 50 t. 
Limon: 300700 acl. 
K. ot: 700 t. 
Yulaf: 220 t. 

8.MU7ayedeler 

Çam tomr•tu: 611.384 mJ 

paz. 

n 

paz. 

.. 
aç. elu. 
kapalı z. 

.. 
paz:. 
aç. eka. 

&f art. 

Beh.398 -
580 -
16.36 25 

707 20 
49000 -

40250 -
11000 -

249 93 
163 29 
27 57 

3470 -

2054 60 

896 10 

300-
1661 25 

1685 -

81 -
36 -

311 25 

161 25 

95 75 

1050 -
618 75 

6050 -
5150 -

243 30 
1~ 33 
81 48 
30 -:-

1536 -
2062 50 

17747 10 
435-

3188 -

53 04 
3675 -

3018 75 
825 -

662 59 

Hatay Vilayeti 
Samsun İnhisarlar BaJmüd. 
Samsun Beled. 
Edirne Ask. SAK. 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi Möd. 

Bulancak Beled. 

Tophane Ln. SAK. 

14-12-39 
15-12-39 
11-12-39 
15-12-39 
12-12-39 

30·12·39 

22·12-39 

15 -
15 -
15 -
15 -
12 -

11 -

15 30 

Gümrük Muh. Gen. Komut, İst. SAK. ~·12-39 11 -
Tophane Lvz. SAK. 25-12-39 15 

" 11-12-39 14 -
Ank. Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek. 22-12-39 il -

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK~· 12-39 12 -
Ank, Voliliği 21-12-39 15 -
Münakalat Vekaleti 22.12 39 15 -

İnhisarlar U. Müd. 14-12-39 IO -

n 15-1 40 14 -

Sam un İnhisarlar Başmüd. 8 ·12-39 15 -

inhisarlar U. Müd. 22-12-39 16 -

Lüleburgaz Ask. SAK 15-12-39 10 -
,, " 15·12-39 il -

D. D. Y. Ank-Haydarpaşa vezneleri 22-12-39 15 -
,, " 22·12-39 15 -

inhisarlar U. Müd. 14-12-39 11 39 
,, 22-12-39 14 -
,, 28-12-39 15 -

Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 25-12-39 16 -
D.D. Y. Haydarpava 22-12 39 IO 30 
Tophane Lvz. SAK. 12-12·39 15 -

" 12. 12 39 15 30 
M.M.V.SAK 23-12-39 il -

,, 24-1-40 15 -
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 14-12-39 14 -
M.M. V. Harita Gen. Direk. 7-12-39 15 30 

Susurluk Tiimen SAK 11-12-39 11 -
Selimiye Ask. SAK. 8-12·39 11 -

,, 22-12-39 14 -
İzmir Lvz. SAK. 22-12-39 15 -
Tophane Lvz. SAK 22-12-39 15 -
Lüleburgaz Tüm n SAK. 9-12-39 10 -
Çanak Jandr. 1 ci Alayı SAK. 22-12-39 15 -

Dev Jet Orman işletmesi Son dök n 15-12-39 15 -
Revir Amirliği 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhan _ Lvz. 1 !hale 8 Birincikanun 939 c_uma günü saat 15 de Baımü 
dürlüğümüzdeki Komisyonda inhisarlar Umum Müdürlüğü· 

Rakı, tarap ve vermut etiketleri ahnacakhr Bak : inhisarlar U. nün kabulüne talikan muvakkaten yapılır. 
M d. ilinlarına. Muvakkat teminat akçası 161 lira 25 kuruıtur. 
Kere•te, tahta ve saire İsteklilerin bu haktaki oartnameyi her gün satıı ıubesin· 

de görebilecekleri ve ih lenin yapılac ğı eün ve 1 atte hazır 
Mulatelif eb'atta tahta alınacaktır.·Bak: inhisarlar Umum MAd· bulunmaları ilan olunur. 

ilanlarına. 

Nakliyat - Yükletme- Bofaitm• 

Samııun inhiıarlar Baımüdürlüiünden: 
20 ikincit•ırin 939 tarihinden itibaren bir sene zarfında 

deniz yolile Samsuna gelecek tuzların idarenin kiraladığı 
Bafra yolu üzerinde kilo Çehreli oAlu ıabun fabrikaaı civa
rındaki Mustafa Aldıkaçdı, Muammer Deriı ve Hayri Kefe· 
liy• ait anbarlara zahire iıkelesinden nakledilecek ve anbar· 
lara zahire iıkelesinden nakledilecek Te anb rlara dökülecek 
2150 lira muhammen nakliyat bedelli tahminen 4300 ton tu· 
zun 21.11.939 da yapılan açık ekıiltmeıinde verilen fiat had
di llyık görülmediiinden münakasa on aün müddetle uza
lılmııtır• 

ahrukat, Benzin, akina yağları v. s. 
Lüleburgaz Askeri Satmalma Komisyonundan: 

560 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye kon•lmuıtur. Tahmia 
bedeli oo d<Srt bin lira ilk teminatı bin elli liradar. Ekıiltmeıi 
15. 12.939 cuma günü saat 10 da lüleburiazda askeri aatınalma 
komisyonund yapıluaktır. Şartnamesi her gün komisyonda garüle
bilir. Teklif mektuplarım belli gilnde belli saattan bir saat evvel 
komisyon haykaıılağıoa verilmi veya posta ile gönderiltaif buluna· 
eaktır. 

ıı: • • 330 ton odun kapalı zarfla eluiltm ye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 8250 lira ilk teminatı 618 lira 75 kuruıtur • İbaleai 15. 12.939 

7 Biri.ıualkb•D 1919 

k · 0 und• ouma ıüoü saat 11 de Lileburıazda ukerl aabnalma o~ı~y• klif 
yapılacaktır. Şartnamesi her fÜD komisyonda fÖrÜlebıJar, ~e l1 

mektuplarını ltelli jllode ltelli aaattan bir saat evvel koau•Y0 

başkanhtıaa nrilmit nya posta ile ıönderilmit bulunacaktır. 

t · · den= Devlet Demiryolları ve Limanları ı letme Umum Idaresın 
. · atları isim, miktar ye muhammen betlellerile muvakkat temın 9J9 

aıağıtla yazılı iki liste muhteviyatı aürtof ve rezid6 yağları 2~. 12Ao· 
Cuma rünü saat 15 ten itibanm sara ile kapalı :ı:arf usulü ıle 
kar da İdare binasında 1&bn almaeakbr. 

B• ite girmek istiyenlerin hizalarıaia yazıla munkkat 
ile kananun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni gilıı 

teaıiııat 
ıaat 14 

de kadar Komisyon Reialitine nrmeleri lizımdlr. . de 
Şartnameler 390 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve:ınelerıo 

satılmaktadır. 

No. Miktarı 
Ton 

1 
2 

300 
600 

İsmi 

Sürtof yaj"ı 
Yazlık rezitla yağı 

••• 

Muhammea 
bedeli 
Lira 

96000 
78000 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 
6050 
5150 

100 ton odun ahnacakbr. Bak: Er:ı:ak sütununda Amaıya /.•· 
keri SAK. ilinana. 
-----~~~------

üte fer r i k 
İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Yedek subay okulu çamatırhaneaindeki 1021 No. lu iltiı:D ~il~ 
zanı tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 12. 12.939 sah fll~ 
saat 15 le Tophanede Levazım Amirlifci aabnalma komisyonu 11

3
; 

yapılacaktır. Keşif bedeli 199 lira 24 kuruıtur. Kat'i teminatı il 

liradır. Keff ı komisyonda iÖrülür. isteklilerin Yedek subay okulu~ 
müracaatla tamir edilecek kazana rlSrmeleri ve belli saatte kodl•

5
• 

sıa ıelmeltti. 

• • • D<Srt bin aded bakır knpaklı bakraç alınacaktır. A\'rııP" 
bakmndan tercihan olacatı gibi bakraçlar Samatya balurındaıı ~ 
eski yeni imalat kırpınhlarından yapllabilir. Pazarlıkla eksiltaı;5• 
I ~ · 12.939 salı günü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirli~İ a: 
tınalma Komisyoııunda yapılacakbr. Tahmin bedeli 2480 lira, ilk le 
minatı 1536 liradır. Şartname ve nümuııesi komisyonda ıöriilüf• ~ 
teklileri• kanuni veıikalarile beratber belli aaalte komisyona ıehne 
leri. 

M. M. v. Satınalma Komiıyonundan : 
Seherine tahmin edilea fiatı l98 lira olan 82g baş top koşııııı;e 

beyıiri müteahhit nam ve laesabıoa 24.1.940 çarşamba günü saat 15 •. 
açık eksiltme auretile An karada M. M, Vekaleti Satınalma Ko aı•5 

yonuada alaaacakbr. İsteklilerin meakür tarihte 17.747 lira 10 1'11
• 

ruşluk ilk teminaUarile birlikte Ankarada M.M.V. Sahnalma J{.o' 
misyonunda bulunmaları. Şartnamesi 16 lira 50 kurup ke111i•Y0"' 

dan alınır. 

•* • Beher adeiine tabmin edilen fiab 110 kurut ol•" 
10,000 • 25,000 aded tımar farçası kapalı zarf uaulile münakasıı!' 
konmuttur, İhalesi ~.12.93g cumarteai ıünü saat 11 dedir. İlk te: 
minab 2062 lira 50 kuruıtur. Kvıaf ve prtnamesi 138 kuruıa 1'0 

misyondan alınır. İsteklilerin kanunun emrettifi belgelerile ihale sı•; 
tinden bir saat evveline katlar Ankarada M. M. Vekaleti SatanılıO 
komiıyoaıuna gelmel ri. 

Devlet Demiryolları İıletme Umum Müdürlüğünden : 
. 1\06 b' tt• Muhammen bedelı luo lıra -tO kurut olu muhtelif e 11 ,. 

190 adet varon basamakları için listik levha 22. 12.939 cuma gaıı~ 
saat 10,30 da Haydarpaıada ıar binası clahilindeki komisyon tıt'' 
fındao açık eksiltme ile aatıa alıoacakhr. . 

Bu işe girmek isteyenlerin 81 lira 48 kuruıluk muvakkat te 111•: 

nat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme ıiioiİ ıB 
atine kadar komisyona müru:aatları laa:amdır. ~· 

Bu i e ait 'artnameler komisyoatlan paraaaa elarak clatıblıJJ• 
tadır. 

Nipo fiteji, paket kolası ve vermut fifeai alınacaktır. J• 
İ•hisarlar U. Müd. ilinlaruaa. 

~: 

-----------------------------------------~-..Erzak, Zahire, Et, Sebze v .s. 
İata.nltul Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonundan: 

3
9 

300,700 adet limen alınacaktır. Kapah zarfla eksiltme i 22. I~· il' 
cuma ıünü saat 15 te Tophanede Lvz. imirliti Satınalma l{oıll Ji 
youuudıı yapılacaktır. Hepsinin tabmin bedeli 6014 liradır. Rııın.~~ 
cihetine aid ilk teminatı 330 lira 75 kuruı, Anadolu oihetine aid 

1jı• 
teminatı 120 lira 30 kurutt•r. Şartnamesi komisyonda ıöriiliif• .,,0 
teklilerin kanuni veaikalarile beraber teklif mektublarını ek6İlt 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: <e 
Selimiye Tüm Birlikler Karadeniz Bo(Cazı Birhklerin~Pcl tıi· 

Haydarpata Süel Hastahanesinin ihtiy•ca için vaaf ve teraitı ~ı:' 
linde 4800 kilo kuru aofran pazarlıkla satın alınacaktır. Paıt'' i}ll 

8.12.939 Cuma giinii saat 11 de yapılacaktır. isteklilerin belli gtıll 
ve 1aatte kati teminat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen S• 
alma Komisyonuna ielmeleri. r 

"'• • Selimiye Tümen Birlikleriyle Haydarpata Süel Haırt•b•;,ıı 
sinin ihtiyacı için evsaf ve teraiti dahilinde 17.000 kilo kuru •0 1ı• 
açık eksiltme ile aalın alınacaktır. İhalesi 22.12 939 Cuma ıü0~eı9i' 
at 14 te yapılacaktır. Talamio becleli 707 lir 20 kuruıtur. ilk 6,iiıe' 
nat 53 lira 4 kuruıtur. Şartname her fÜu komisyonumuz.da f 

00
11 

bilir. İsteklilerin belli gün ve ıaatte ilk teminat paraları ve "' 
Ye.sikalarile birlikte Selimiyedeki komisyona gelmeleri. 

Susurluk Tümen Satınalma Komiayonundan : ı,O 
uteı

Susurluk garnizonuna ait senelik 340 ton una J ~e 
çıkmadıfından bu un 11.12.39 pazartesi aünü saat J 
Tümen satınalma komiıronunda pazarlıkla yapılacaktır• 

llk teminatı 3188 liradır· btllf' 
Evsaf ve ıeraiti hsr ıiin meııkfır komisyonda görill• 
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~lantep Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~ alayının 2.11.39 da ihalesi yapılacak olan 30 bin kile 
il keçi etine mezkür günde çıkan talibin teklif ettiği fiat 

.. J>alaalı garüldüğü"den ihalesi 21.1 t.39 tarihinden itibaren 
~de pazarlığa dökülmüştür. 

•unen bedelleri sığır 690D keçi 7500 koyun 9 bin lira ve 
~teminatları 518, 563, 675 liradır. 
\ . llıesi komisyonda görülebilir. 

ijiltrin teminat akçalarile birlikte cumartesi ve çar .. mba 
Ptı.rlık için komisyona müracaatları. 

\On gün uzatılmak sur.,etile 20. 11.39 tarihinde münakasuı 
olan 27500 kilo patatese mezkür günde talip çıkmama

~layı ihalesi 20. 11.39 dan itibaren bir ay için.le pazarlıta 
İir· 

a:ıen bedeli 3255 lira ve muvakkat teminatı da 244 li-

. lbeıi lıaer pn komisyonda görülebilir. 
ilerin pazarlık için teminat akçelerile birlikte çarşaml.a 
ltai ııünleri komisyona müracaatları. 

Elazığ Tümen Satınalma Komisyonundan : 

~1i birlikleri için senelik 162 ton un alınacaktır. Talıamin e
°"Ctli 19400 lira ve ilk teminatı 1458 liradır. 

•a:ıe ve evsafını ıörmek istiyenlerin 17 tüm, Satıaalma 

~111lna müracaatları. 
e 20 birinci kan. 939 cumartesi günü saat 10 da Elizıt 

8-tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları ay· 
l't ıaat dokuzda verilaıit olacaktır. 
tıne kapalı zarf usulu ile yapılacaktır. 
·erin ı-400 aayılı kanunda yazılı ehlıyet vesikalarrnı ve ilk 
l ile beraber zarfların içine koymuş bulunacaklardır. 

~ lıparta Tümen S~tıaalma Komisy~mundan: 

•Ooo kilo un kapalı zarfla eksiltmeye .koıımuıtur, Şartname
d. lümen ve Ankara, lstanbul Lv. Amırlikleri Satınalma 

1111larında görulur. Muhammen tutarı 38.830 lira ilk teminata 
' 25 kuruı;tur. Eksıltnıe 25.12.~.;~ pazartesi rüııü saat 15 

Tümen Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. İstekli-
14 e kadar teklıf mektublarııu komiıyooa vereceklerdir. 

Satınalma Komisyonundan 
lltanlık ıhtiyacı için ıu bın kılo s bun açık eksiltme 

"tın alınacaktır· 
iltrnesi 16.12.39 cumartesi aıiıniı saat 12 de ~zmitte 
kapısındaki komısyon binasında yapılacak~ır· 

lltıun bır kılosunun tahmıni fıalı ~4 kurut olup ilk 
255 liradır· Hu iıe aid ıartııame bedelsiz olarak ko· 

~ 'n alınabilir. 
~lrneye i§tirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanu
• ~h veçhil• bu ııle alakadar ol~uk~arıııı aıösterir ti-
~•ıkalarile Dz. fıloları muha&ebecılıaııne yatıracakları 
~eya banka mektuplarını muayyen acun ve saatte 

0n baıkanhaıına vermeleı·ı 

Koruma Genel Kom. Satınalma Komisyondan : 

Miktarı Muh. lteıl. İlk tem. Pazarlık 
kilo lira lira tarıhi günü saati 

ı. 8000 2000 150 l:l.12.939 salı 11 de 
~lllye 15000 1830 1.17 12. 12.9:.m salı 15 de 
\,il Koruma Genel Komutanlık talim&"ah eratı ihtiyacı için 

thıı ve miktarı yazılı iki kalem erzakım hizalarında gös-
t\ın ve saatle Ankarada Yemşebirde Orman Koruma Genel 
biaıasındaki Salınalma Komisyoııu tarafından pazarhtı ya-

Komiıyonda görülebilir. 
iÜD Ve ı;aatte kcmisyona felmelerİ ilin 

Miktarı Muham. lııe. İlk temi.atı 

Cinai kilo lira kr. lira 
lüıana 8500 ) 
lıpanak 13000 ) l087 50 82 her üçünün 
~ırasa 11000 ) 
lln Koruma Genel Komutanlıtının talimrah eratı ihtiyacı 
~tıda cinı ve miktarı yazılı üç kalem yaş sebzenin 11.12.939 

rünü saat 11 de Ankarada Yenişehirde Orman Koruma 
~. bınasındaki Satıııalma Kemisyoııunda pazarlığa yapılacak· 

~~tneıi her,On Komiıyo•da rörülebilir. 
. llıleriu muayyen gün ve saatte Komisyo.a galmeleri ilin 

l~leburgazda Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

~ ton kura ot pazarlıkla satı ı alınacaktır. Tahmin bedeli 

lira ilk teminatı 3018 lira 75 kuru~tur. pazarlığı 9. 12.939 
•i gGnü 11at 10 da Lüleburgazda askeri satınalma komiıyo
hpılacaktır. Şartname.i her gün komisyondan ı<>rülebilir. 

Amasya Askeri Satınalma Komisyonundan 
~ 
>~''Ya garniz.onuııun ıenelık ihtiyacı için aşaiıda cins ve mik 
~ılı beş kal m befi ve t ahrukat maddeleri açık eksiltme ile 
tır, Şartnameleri Satınalma Komisyonundadır. İstekliler gl>• ... 

'lil>lerin hizalarında yu.ılı teminaUariyle Amasya Askeri Sa
'<ornisyonuna müracaatları. 

Mikdarı İlk temin. 
kilo 

305.000 
9.200 

85.000 
100.000 

7.000 

lira kr 
1&58 75 
522 
191 ~5 
112 50 
236 25 

Mubam. be. 
lira İh le gün ve saatı 

27.450 20.12.939 9 da 
7,360 
2,550 
1,500 
3,150 

,, 
" ,, 

9 ,, 

9 " 
9 n 

9 ,, 

• • 

MUZA YEDELER 
Ankara İnhisarlar Baımüdürlüğünden: 

Ankara bira fabrikasında mevcut biralığa elveriıli olmı
yan ve bira imalatından bakiye kalan aıaiıda cins ve tah
mini miktarları yazılı arpa ve filizler açık arttırma ile top
tan satılacaktır. 

İkinci arpa ve filiz hayvan yemi; cılız, kavuz ve kara. 
muk tavuk yemi ve saire olarak mükemmel surette kulla· 
nılacak vaziyettedir. Bunları görmek istiyenler her vakit 
Ankara Bira Fabrıkası Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Mahalli teslim Ankara Bira Fabrikası anbarıdır· 
Açık arttırma 11.12.939 pazartesi ~ünü saat 3 te Anka

ra İnhisarlar Baımüdürlüğünde yapılacaktır· İsteklilerin mez
kur gün ve ıaatte Ankara inhisarlar Baımüdürlüğüne mü
racaatları. 

Cinsi Tahmini miktarı 
İkinci arpa 85.304 kilo 
Kavuz 18.321 ,, 
Cılız 9°476 " 
Karamuk 3.114 

" 
Filiz 7-000 ,, 

İstanbul Levazım 4-mirliği Satınalma Komisyonundan : 

415 çift kundura satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 13. 12.39 
çarpmba ıünü saat 14 te Tophanede Lvz. amirliği Satınalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli f<3 lira kat'i teminatı 12 
1ira 45 kuruftur. Kunduralar Katıdhanede Demiryol malzeme depG· 
sunda olup isteklilerin mezkür yerde kunduraları gördüklerine dair 
veıika almaları şarttır. İsteklilerin arttırma için belli saatle komis· 
yona gelmeleri, 

lstanbul İkinci İcra Memurluğundan : 
Dairemizin 939 4288 numasalı dosyasiyle hakkı hapi.ı. suretiyle 

merhun olup, bu kerre parayn çevrilmesine karar verilen, Beyoğlun
da, Hüseyin ağa mahallesinde S..tkızağacı caddesinde 55 numaralı 
evin üst katında muhtelifül cins ev etyasının birinci açık arttırması 
7. 12 939 da perıembe günü saat 16 dan 17 ye kadar ifa edilecektir. 
Bu arttırmada mezkür eşya muhammen el.eğerinin yüzde yetmiş be 
şini bulmadığı takdirde açık arttırması 11.12.939 da pazartesi günü 
aynı saatte ifa edilecektir. Alıcı olanlar muayyen gün ve saatte ma 
hallinde hazır bulunacak memuruna müracaat ederek almaları ilan 
olunur. 

İstanbul Dördüncü icra Memurlufundun: 

Diremiziu 939 4764 No. lu dosyasında kira kartılıtı olarak me 
curde hapsedilen ve rehinin paraya çevrilmesi yolile satılmasına 
karar verilen 180 lira değerinde 14 adet.muhtelif renkte domuz 
hayvaııı Şişlide Darülace1.e civarında 4 No. lu hayvan ahırı önünde 
açık arttırma suretiyle 12.12.939 Sah iÜnÜ saat dokuzdan itibaren 
satılacaktır. Teklif olunan bedeli muhammen .kıymetinin % 75 şini 
bulmadıfrı takdirde o günkü satış geri kalarak 2 nci arttırma sure· 
tile 14.12.939 per~embe günü ayni yerde ve ayni saatte satılacatı 
ilin olunur. 

1 
HALK OPERETİ 

Bu akıam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

zozo 
DALMASLA 

(Halime) 
Büyük Şark Opereti 3 perde 

Yeni Balet 

•

. ŞEHiR TIY A TR OSU 

Tepebaşı Dram 
1 

kısmı - .. Gece saat 20,30 da 
ŞEY .TAN 

istiklal Caddesi Komedi 
kıs m) n da 

Gündüz saat 14 de 
KAN KARDEŞLERİ 

Gece saat 20.30 da 

Londra 

BORSA 
ÇEKLER 

6 - 12 1939 
5.2125 

Nevyork 130.36 
Par is 2.8810 
Milin o 6.7925 
Cenevre 29.16 
Amaterdan 68.585 
Berlin 
Brükıel 21.4725 
Ati na 0.965 
Sof ya 1.605 
Prağ 

Madrid 13.54 
Aarşova 

Budape:ıte 22.6925 
Bükreş 0.915 
Belgrad 3.16 . 
Yokohama 31.475 
Stokholm 31.0275 
Moskova 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sıvas - Erzurum il. 

,, ,, 111. 
,, ,, iV. 
" n V. 

1938 Yo5 Hazine tahvili 
Ergani 

19.-
19. 
19.-
19.07 
69.50 
19.70 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- 6.12.939 

FİATLAR 
------

1 Aşatı - Yukarı C l N S l 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
Buğda.} yumuşak 

• Sırt 
lı:ır.ılca 

Bulgur 
Çavdar 
Su Hm 
Nohut aatürel 
Yulaf 
Kuşyemi 
Balda 
Faaulya 
Mı11r ıarı 

Tiftik 
Keçi kılı 

s '.29 s 34 
s ıo s ıs 
5 12,5 - -
10 so 
4 15 4 20 

17 20 

b 10 
4 20 

18 -

iç fı .. dık 40 - 42 20 
Keten tohumu 15 -
ATp• yemlik 5 -
Arpa Anadol 4 20 4 22 

Buğday 

Mııır 

Yapalı: 

fa.ulye 
Un 

GELEN 

Keten tohum11 
P. yatı 
S yatı 

Nohut 
Suıam 
Çavdır 

ATpa 

SuHm 
Kepık 

G i DEN 

Haşhaş tobu•u 
Tiftik 
Jç cevir. 
Kqyemi 
Faaulya 

557 Ton 
ıs 

240 • 
70 • 
75 " 

34 • 
11 "' 
5 

55 • 
- . 
45 )t 

- Ton 

)t 

- . 
• 

20 " 

DİŞ FİATLAR 
Buğday .. 

)t 

Arpa 
Mııır 
Kıten T. : 

Liverpul 
Şilı:ıgo 
Vinipelı: 

Anvera 
Londra 

fıudık G. : Hamburı 
• L. : • 

3 33 
4 59 
s 79 

2 84 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

~------------------------------------~~--~------------
Cuma 8.12.93!) 

Kar eldiveni (Tophaae Lvı:.) Ne 1257 
Pulveriz.atör ve karbenileum (Ziraat Vekaleti) No 1216 
Odun (Gaziantep Ask. SAK.) No 1241 
Sıtır eti (Kayseri ,, ,, ) No 1246 
Eski,ehir montaj ha.garı inş. (Eskişehir Kor) No 1247 
An<. ordu evi tevsi inş. (M.M.V.) No 1247 
Mubtelıf mobilya (Ank. Dil ve Tarih-Cotrafya Fakülteıi) No 1247 
Petrol ve benzin (D.D.Y.) No 1248 
Bakırköy tat iskelesi tamiri (İst. Beled.) No 124S 
Arpa (Sarıkamış Ask.) No 1248 
Ekmek ve koyun eti (Ank. Lvz..) Ne 1248 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Muham. be. %7,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

--- ----- ---- ---- ------
Ni,an Fişeği 500.000 adet Pazarlık 14 
Paket kolası i0.000 kg. sif 3244 - 243 30 n 15 
Tahta muhtelif 32 M3 1276 75 95 75 aç.ık ekı. 16 

eb'atta 
1 - Şartname, nümune "e tahta eh' ad listesi mucibince yukarıda 

cins ve mikdarı yaz.ılı 3 kalem malzerue hizalarında göaierilen u
sullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, uvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarmda gösterılmiştir. 

ili - Pazarlık 22.XII.939 cuma ıünü Ka'bataşta Leva:ıum ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şarlname ve ııümuııeler her gün sözü i'eçen Şulteden 
parasız alıuabilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 
iÜ"•enme parasiylo: birlikte mezkür Komisyona ıelmeleri. 

(IOlOO) 1-4 

- 24.X.939 tarihinde eksiltmesi yapılıp verilen fiyatlar haddi 
layık iÖrülmeyen cew'an 335,000 adet rakı, şarap ve vermut eti
ketlerıle 4.Xll.939 tarihindeki ekiiltmesinde talebi zuhur etmeyen 
50,000 adet vermut şişesinin eksiltmeleri 10 gün temdit edilmittir· 

il - Eksiltme 14.Xll.93!:} perşembe ıünü saat 10 ve 11,30 da 
eski şartlar dairesinde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesinde-
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ( 10099) 

••• 
Muham. bed. 0 , 7 ,5 tem. ikıiltllle 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. t~kli saati 

Telefoıı makinesi 105 adet 2572 50 192 74 açık ek. li 
Fıçı tapası bezi 105,000 ,, 1837 50 137 81 ,, li,30 

1 - Şartname ve mevcut fıçı tapası numun~si mucibince yuka
rıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usulile 
satın alınacakhr. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ckıiltme 1a· 

atleri hizalarınia yazılıdır. 
ili - Eksiltme I 5.XIl.939 cuma ıünü Kaltataşda Levaum ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her ~Ün &ÖLÜ geçen Şulteien parasız alına• 

bileceii iibi fıçı tapası bezi numunesi de görülebilir. 
V - Telefon makinesi münııkasasma a-irecekler fiyatsız mufas· 

sal tekliflerini veya cihaz numunelerini ihaleden en az bir lıafta 

evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün falmkalar Şultesi Müdiirli· 
tüne vermeleri ve teki flerinin kabulünü mutazammıa vesika alma
ları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen p• ve saatte 0/ 87,5 
güvenme paralarile birlikte mez..kur Komiıyena gelmeleri iliu o· 
lunur. (lg()4) 3--4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 1 adet Planya tezgahı mütealılaidi 

hesabına aç.ık eksiltme uıuliyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 2500 lira muvakkat te~inatı 187,50 li

radır. 
ili - Eksiltme 8.1.940 pazartesi gilnü saat 14 de Kallataıda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her ıün sözü geçen şubeden parasız alma

bilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler fiatsız fenni teklifleriui iha

le gününden en az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür· 
lüi\i tütün fabrikalar tubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünii 
mutazammın vesika almaları lizımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik.le ek
siltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile bir· 
likte mezkur Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Cinsi Miktarı 

(9608) 2-4 
••• 

Muh. Bedeli 0 
0 7 ,5 te· 
minatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltme 

Şekli Saah 

Tuz Ruhu 660 kilo 99 7 43 pazarlık 14 
Asit sülfürük 500 ,, 500 37 50 açık ek. 15 
Kireç kaymatı 1000 ,, 210 15 75 pazarlık 15,3t 
Potas 500 ,, 180 13 50 pazarlık 16 

1 - Cins ve miktarı yukar a yazılı 4 kalem ecza hiz.alarıntla 

gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, ckıiltme te· 

kil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
ili - Eksiltme II.Xll.939 pazartesi günü Kabatatda Levazım ve 

Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde o • 

7,5 güvenme paralarile birli)de mezkür Kemiıyooa ıelmeleri ilb 
olunur. (9697) 4-4 
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Quotidi•n des Adjudications 

ADMINISTRA TION ABONNEMENTS 
Vtlle et Province 
3 moiı Ptrs 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger: 12 moil Ptrı 2700 

Le No. Ptrs 5 
MUNAKASA GAZETESİ 

Galata, F ermeneciler Cad· 

Kenber Han, 2me Eta~~ 

No. 8-9·11·12 

Telephone: 49442 

Pour la Publtcite ı'adre11er 
a l' Adminiıtratton Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------ Mode Prix 
d'adjudicat. eıtimatif 

Objet de t'adjudication 

· A) Adjudioations au Rab!!! 

Caution. 
provisoire 

-Lie~';djudication e tdu 
Cabier des Cbarges Jours Heures 

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

Rep. bit. monopole (aj.) Gre a gre 2177 18 163 29 Dir. Monop. Samsun lS-lf-39 1S -
Constr. pave Publique 367 62 27 57 Municip. Snmsun 11-12-89 15 -
Constr. pont en beton arme Gre a gre 3132 45 249 93 Vil. Hatay 14-1!-34) ıs -
Constr. 7 ecuries a Edirne 

" 
23129 56 3470 - C. A. Milit. Edirne 15-12-39 15 -

Constr. ehau11ee goutlronnee: 4300 m. 6SOOO - Dir. Fabr. Fer et Acier de Turquie 12-12-39 12 -

Electricite-Gaz-Chauftaile Central (lnstallation et Materiel) 
lnstal. electrique et constr. centrale au boarı Pli cach. 

Bulancak (cab. eh. 180 P.) 
lnstal. electrique a la maison de couture No. ,, 

?. a Tophane 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Kilims: 300 p. Publique 
Couvertureı: 500 p. ,, 
Cbaussetteı en laine: 44300 paireı Gre a gre 
T oile pour tailleur: 25000 m. " Coıtumeı: 470 complet paletota: 188 p.·cos· Publique 

tumeı tailleur: 40 p.-manteaux: 15 p. 

T revaux d'lmprimerie - Papeterie 
!.tiquettes pour raki, vin et vermouth: 335000 

p. {aj.) 
Bobineı de papier iı. cigarettes de 26,5 m 'm: Gre a gre 

270000 p.·id. de 28 m/m: 330000 p. 

27394 72 

11948 -

lOSO -
4000 -

22150 -

2054 60 Municip. Bulancak 30-12-39 11 -

896 10 Com Ach. lnt. Tophane ::?2-12-39 15 30 

81 - C. A. Comm. Gen.Surveil.Douan.lst. 23-12-39 12 -
300 - ,, 

" 
23-12-39 il -

1661 25 Com. Ach lnt. Tophane 25-12-39 15 -
) 

" 
11-1 2-39 14 -

1685 - Dir. lnstitut Agricole Ank. 22-J 2-39 11 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatnche 14-12-39 10 -

> > 15-1-40 14 -

Alfteublement pour Habltation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Table de burea•: 12 p. Gre a 2re 480 - 36 - Vil. Ankara 21-12-39 15 -
22-12-39 15 -Meubleı: 48 p. Publique 4150 - 311 25 Minist. Communications 

Tr•n•port-Chargement - Dechargment - Fourniture de Bureaux 

Transport articleı monopolises: 4300 t. (aj.) 21SO -
•ola öe Conatru ction, Panches, Charpente 
Plancbea de diff. dimenıionı: 32 m,3 Publique 

lombuatible - Carburant-Huiles 

Bois: 560 t. 
loiı: 330 t. 
Huile ıurchauffeur: 300 t. 

Haile reıidu d'ete: 600 t. (eab. eh. pour leı 
2 rroupeı 390 P.) 

Bivera 

leuteilleı de vermoutb: 335000 p. (aj.) 
Carteucbes pour cible: 500000 p. (aj.) 
Celle pour 'paqueta: 20 t. 
Articleı photoıraphiqueı: 38 leta 
Artielea ti' attelai'e: 13 lota 
Zine en plaque Ofset: 100 p.-billeı en por· 

celaine: 10000 p.·bande en ciment: S tu
bes-caoutcbouc Ofaet: 25 m · ·flanelle d 'eau: 
75 m.-flanelle en veloun tl'eau: 75 m. 

Pli cach. 
n 

n 

n 

Gre a gre 
,, 

Publique 
Gre a rre 

,, 

CHutcheuc en plaque poar marehe-pieds de Publique 
waronı: 1'0 p. 

tepar, chaudiere Gre a ıre 
Petit ıeau a anıe: 4000 p. ,, 

1276 75 

14000 -
8250 -

96000 -

78000 -

3244 -
1644 40 
S800 -
1636 25 

1086 40 

199 24 
20480 -

lr•ue pour paoaaıe: 25000 p. (cah. eh. Pli cacb. la p. 1 10 
138 P.) 

CJaeyaux d'attelare d'artillerie: 829 t!tes (cah. Publique la tttc 398 -
ela. 16,50 L.) 

Provi91on s 

Foin: 700 t. 
Avoine: 220 t. 
Oiponı: 4,1 t. 

" 
17 t. 

Beurre: 50 t. 
Citroaı: 300700 p. 
Farina: 340 t. 

A djıdicaüonı ala surenchere 

Boiı de aapin: 110 m3 
Eeoree de aapin: 1949 quintau:ıt 

.Boiı de aapin: HM aı3 
> • > 169 m3 
> > > 110 m3 

Auto marqae CheYrolet 
Bolı de ıapln: 170 m3 
••i• de cheH: i981 quint. 

Gre a gre 
Publique 
Gre a rre 
Publique 
Pli cach. 

,, 
Gre a 2re 

40250 -
11000 -

707 20 
49000 -

Publique le m3 5 10 
,, le quintal O 40 
,, 
" 
n 

" ,, 
" 

le m3 5 10 

" 5 10 

750-
833 -
796 20 

161 2S Dir. Monopole!! Samsun 8·12-39 15 -

9S 75 

1050 -
681 75 

6050 -

5150 -

243 -
123 33 
43S -

C. A. Econ. Monop. Kabatache 

Com. Ach. Mil. Lüleburgaz 
> 

Adın. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Cais!les Haydarpaşa 

> > 

22-12-39 16 -

15-12-39 10 -
15-12-39 11 -
22-12-39 15 -

22-12.39 15 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 14-12-39 11 f O 
n ,, 22-12-39 14 -
" > 22-12-39 15 -

Minist. Trav. Pulıl Dep. Mat. 25-12-39 16 -
C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Anlc. 14-12-:W 14 -
Min. Def. Nat. Dir. Gen. Cartoıraphie 7-12-39 ıs 30 

81 48 tere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 22-12-39 ıo 30 

30 - Com. Acb. lnt. Tophane 
1536 - n > 

2062 50 C • A. Min . Def. Nat. Ank. 

17747 10 

3018 75 
825 -

53 04 
3675 -

3128 -

39 78 
58 47 
39 78 
,,. 61 

39 78 

62 48 
59 72 

n 

Com. Ach. Mil. Lüleburgaz 
C.A. ler Batail. Gendr. Çanak. 
Com.Ach. Mil. Selimiye 

> > 

Com. Ach. Int. bmir 
~ n Tophane 

Com. Aeh. Div. Susurluk 

Oir. For~ts Balıkesir 
> 

" » 

" > 

,, 
~ 

Vıl. Gümupne 
Dir. Foreh Isparta 

> > 

12-12-39 IS -
12-12·39 15 30 
23·12·39 il -

24-1-40 15 -

9-12-39 19 -
2:?-12·39 15 -
8-12.39 11 -

22-12-39 14 -
22-12-39 l s -
22-12·39 lS -
11-12-39 15 -

11-12.39 15 -
11-12-39 15 -
11-12-39 15 -
11-12-39 15 -
11-12-39 15 -
8-12-39 14 -

13-12-39 15 -
13-12-39 15 -

(1 Wıcü sahifeden .leYam) 

Tavukçuluk en.titüsil binaıı tamiri (Nafıa Vekileti) Ne tıd 
Divar inş. (Ank. Beled.) No 1248 
• Kanuiçe iskarta çuval Y.ı. (inhisarlar U. Müd.) No ı248. ~ 
Demirhane ve dökümhane ltinaları İnf. (Aık. Fal»r. Is•'' 
~~)~1~ I~ 

Çamatır levuı• n iıkarpin (Ank. Mire Sanat Okulu) Ne 
Çıralı çam kere.te (Nafıa Vek.) No 1249 
Şehriye (Ank. Lvz.) No 1249 
K . fasulye (Bayramiç Aık.) Ne 1252 
Elektrik ampulleri ve malzemesi (Mersin Beled.) No 1252 
Çocak bahçesinde yap. teıiıat ( ,, ,, ) Ne 1252 'JI' 
Puyon inş . ve ıu teaiaatı (Bolu Ormaa Okula Direk. No J 
Aık. Tıbbiye okulu tamiri (İıt. Komut.) No 1152 
Maı:ot benzin ve valvalin ( ,, ) No 1253 
EllııiH ve çamatır tliktirilmesi (Samıun Tümeni) No 1254 
Mtııhtelif erzak (Trakya ötretmen •kulu) Ne 1255 
Sedyelik bez (M.M.V.) No 1257 
Baıka1 (Tophane Lvz.} Ne 1260 
• Şevrole marka otomobil (GlaÜf&D• Vil.) No 1260 
Seb~e (Tophane Lvz.) Ne 1258 
Mutabiye etyası ri.ı. Komut.) No 1259 
Sadeya( (Orman Koruma Gen. Komut. Aak.) N• 12.19 
Un ve nolıud (Edirne Aık . SAK.) No 125g 
Battaniye (Harp Okulu Komut.) No 1259 
Haatane ocatı tamiri (Edirne Tümeni SAK.) No 125' 
Sadeyat (Toplaane Ln.) No 1257 
Kar ıö:aliitü ( • ) No 1257 
Dütme ( ,, ) No 1257 
Epidiaakop aleti (M.l\f · V.) No 1~1 ~ 

Grup elektrojen { n ) No 1261 ~ 
Kömür ve odun nakli (S.limiye Aak.) No 1~1 
Benzin (Tophane Ln.) No 1~1 'ı 

Mutbah takımı (Marmara 0..tbaltri Ko•ut.) Ne 1261 _/ 

____ M_e_mento des Fournisseurs _/ 
1 

V enclredi 8.11.919 

Gants pour neire (lat. Tophane) Ne 1257 
Pulverisateur et carbolineum (Miaiıtwe Apic•lt•re) No 1216 
Viande tle b~uf (Com. Acb. Mil. Ka7Hri No 1246 
Beiı ( ,. ,, ,, GHiantep) Ne 1241 ,_.Jıit) 
Cooıtr. haaıar montaı• a Eakite.ltir (Corpa Armu ~r 
~ıw ~J 

Trav. aırandi ... meat maiNa Ar•ee Aakara (Mia. Def. ~ 
Ne 1247 

Dinrs meublea (Faculte Lanpe, Hiat. Geoır. Aak.) No 1~1 ~ 
Petrole et benine (Ch. Fer Etat) No 12"8 •t 

ltopar. echelle Tat a Bakı.-kö7 (Muaieip. ı.t.) N. 1248 ~ 
Orıe (Com. Aeb. Mil. Sarıkamw) No "ı2.cs 
Pain et Yİanie tle moutoa (lnt. Ankara) No 1248 
Repar. bitiue inıtitut volaillea (Mia. Ttav. P•b.) Ne 1248 
Conıtr. mur (MuDicip. ADk.) Ne 1248 
• Canevu, aaca Hmeloteı ete. (Dir. Gea. Monop.) No 1~ 
Ceaıtr. bitiıae ferıe et foaderie (Fait. Arm .. l:amir) No 12, 
Li~ıe et Hcarpinı ~E~~le Metien Aak.) No 1149 ıi4' ~ 
Boıı ie ceHtr. en boıı ie aapin rC.ineu:ıt (Mia. Trav. Pulıı.)N' Q 

Vermicelleı (lat. Ank.) No 1249 
Harieeta Hcı (Co•. Acla, Mil. Bayra•it) No 1252 
AmpeulH et mater. electr. (Munieip. Mersin) Ne 1212 ' 
Inıtallatioaı au Jardia ılea enfantı (Municip. Meraia) No l~Z l~ 
Coaatr. pavilloa et inatall. eau (Dir. Ecele Foreıtiere Belu) N' l 
Repar. ecele milit. de •etlicine (C•mmaaıl. Mil. ı.t.) Ne 1-
Mazout, valvalia, laenzinee ,, No 1253 
Ceafeotion halııita et linıe (Div. Samıun) N: 125.. 
DiverHı proviıioDı (EGole Nermale Trakya) No 1255 
Toile pr. braneard (Mia. D6f. Nat.) No 1257 
Baıeule (lnt. Tepbane) Ne 1260 
Leıumes ,, ,. No 1259 
Articleı de aellcrie (Co•maacl. Mil. lıt.) No 1259 
Beurre (Cemmand. Gen. Prot. Forets Ank.) No 1259 
Farioe et poiı-ehicbe (Com. Aeb. Mil . Edirne) No 1259 
Coaverture en laine (Commaad. Ecole Guerre) Ne 1259 
Repar. cheminee b6pit. (Div. Edirne) No 1259 
Lunetteı pr. neire (lnt . Toplaane) Ne 1257 
Beurre • • No 1257 
Boutonı ,. ,. N• 1257 
lnatrumenta epidiaıcope (Min. Def. Nat.) No 1261 
Groupe eleetroıene ,, ,, ,. No 1261 I 
Tranıport charboa et boiı (Com. Aeh. Mil. Selimiye) Ne 126 
Beaı:iae (lnt. Topbaoe) No 1261 -1 
Uote .. lle .le cuioioe (Commeod. Baoe Nevele Me•mua) ~ 

İmtiyaz Sabi bl ve Y Hl İıl•rl Direktir& : lımad , 
Buıldıfı yeri • Akın Baıımevl, İıtanbal 


