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Sayfa 3 

1 lkincikAnun 1939 

LI 1939 
·sayın Okurlarımıza 

Yeni yılı kutlularken saadet ve muvaf
fakıyet dileriz. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Ziraat ıongresi Müzakerelerinde 
Türkiye çay ziraatinin ehemmiyeti 

(Dünkü nushadan devam) 

elik programla, ilk 
ilk beş ıeP bdut mıktardaki 

senelerde ın• . t•hsilini göz 
h f ·dan 11 1 

to um ve ı cak çay ia· 
Ö - d t ak, an nun e tu ar l 3 kısmını le· 
tihail sahasının . . düşünecek 
. d b 'l 1tiııı•'' sıs e e ı ece5 den itibaren 
1 k .k. · 1ene o ursa ı ıncı bahçeleri 

başlıyacak olan ç•Y tahminen 
tesisleri için ıenede b fidanı 3 ınilyon fidana 'fe ;_8 bin 
elde etmek için d~ 

1 
vardır. 

kf· tobumluta ibtıY ç bilhas· 
Çaylıkların bir kıtoııoı• )anları• 
•• fidanlıklardan uıık ,:tile te· 
ın tohurn dağıtmak 111 tak· 
isleri mevzuu bahsolduğu daha 
irde, tohum 111 iktarı~ı bin kg 
azla tutarak ıenede 1 se· 
ay tohurnu istihıiJiPİ beti rak 
elik program için eıa• k~ 

1 
bP.Ş 

abul etrnek ve j)erde . tiJr 
· · ı·cJao '' ene ıçın tohum ve 1 ak 

\. o\ır 
il ~rogramını iki ıni• ı ektir· 
anzım etmek lazım gelce 

·ıtih
ıo bin kg. çay tohurııu ı hk 

. . t k b 1ıt•' al ıçın • riben 10 e de acu 
ay tohunı bahçesinin •. k . ·ı . Jı}ece 
~tırı mesı ve tesi• eu 

l • ıntD• 
abçe erın büyük bir kJ9dl • 

. t 1 ede 
•Y ıı BIYonunun iıtibSll ut 
ği seleksiyona tabi tuıul~I -
"t . f' • ed• e il ecanıs ıdanlarla teıı• . 

. . •·rıbeP 
ğının kabul ederek ta• vil· 
hektarlık da f idanlıJıll 1ıte· 

de getirihnesi icıp etili' 

ir. 

ııtib•al 
yüksek evufta ç•Y feııoi 

•• • • tı m•• ıçın yalnız zir•• le ki· 
r tekilde organize et..,ed ve 

'ld" ıo 
def' ır. Burada b••• e iş· 
prakların iyi bir ıekild var· 
oıoeslnin çok büyük ,olu 

de çay 
• Bu sebeple Tiirki1e ı zi· 
aatı düşünülürken 1'

101
i za· 

poın inki•afı deA-il ,yıı • 
., • . bir tarz 

nd• yaprakların fyı ünde 
• tenm · ~ öo ıt eaı de ıo• 
uırııahdır. 

. . . )eri Çin 
erçı Çay işlen111••1 •f ınle· 

k' 1 ıoe 
i e~ ı Çay istib•• _ııta iae 
erınde el ile yapıllll . rok 

• • bir T 
çay ıstıhıal ed•P 'da çay 

leketlerde Kafka•Y• lduAou 
' klll o a 

e tema11 mülll f (Jrikalar-
ebe azalhlarak• 

8 

tlenmektedir. 
.,btaÇ oldu· 

mleketimizio 111 elde et· 
~yı 

ton kuru çayı işle. 
için bu nıikt~ ay fahri· 
k d . d 1>ır Ç 

u retın • dala• iyisi çay 
a veyahut dahilinde mü-
al mıntak•11 300 
" .ı.ttlınıf zer 
uç yere k dretinde 3 tane 
alışına 11 • • l" 

b 'ka•ı tea1&ıne a· 
çay fa rı 

ilk beş senelik pro· 
ardır. d b .. 

n tatbiki zamanın a arın· 

rikanın Riıede tesisi mu· 

olur. 

iıtihıil ve işleme pro

ıa muvaffakıyetle tatlti· 
iceıinde çay istihsaJj için 
olarak senede harice ver· 

z t .3000.000 liranın nıem· 
abilinde kalması lemin 
k, Rize ve civarı çay 
asındaki fiftçiler için kir· 

h ve yeni bir ielir kaynağı te· 
min edilecektir. 

Bu programm tatbiki için ilk 
beş ıenede çaycıhtın inkişafına 
hizmet edecek teşkilat kurula
cak ve 1400 hektar da çaylık 
teıia edilecek ve bu it için de 
ilk beş sene zarfında teşkilata 
kurmak için. 
Teaia masrafı olarak 801 000 
iıletme masrafı olarak 298 500 
Kadro 166 742 

. 1 256 242 
Lıra ki cem'an 1,266,242 lira 

ıarfedilecek raylıklar t . .• . 
• • • T eıııı ıçın 

çı~çılere, faizsiz olarak on ae· 
nede taksitle geri almak üzere 
~dünç para olarak da 440.000 
lıra ~kr~z edilecektir. 

ıkıncı beş senelik programın 
tatbiki esnasında birinci beş se· 
ne zarfında teıiı edilmit olan 
çaylıklara dört sene müddetle 
yapılacak yardımın devamı ola
rak 190000 lira, ayrıca tesis 
edilecek 3000 hektar çaylık 
~çin de çif 'ye 1350000 lira 
ıkraz edilecek ve çay tf!şkila· 
tanın işletme ve kadro masrafı 
olarak d~ her sene takriben 
150000 lıra sarfedilecekf 
B~ istihsal masrafında;· baş· 

k.a uç yerde teıis edilecek fnb
rıkanın tesisi ve işletme masrafla 
rın ı da huap etmek 1 A d 

azım ır• 

Çay istihsalatının inkişafı için 
teklifler; 

1- Her şeyden evvel Rize
deki çay i.tasvonunun tevsii, 
Pazar ve Viçe'... 'rer şubesi· 
rıin açılması ;,.,.., etmektedir. 
Bu i +,. . ... ., 

... ri, tohum· 
Juk itan"- b h a çe· 
lerile, mıntaktl çaycılığmın nü-
vesini tetkil edecektir. 

' Bu maksatla Rize' deki çay 
fidanlığının tohum istihsal bah
çesine tahvil edilmesi ve bura· 
da yaprak almak için budama 
yapılmamuı lazımdır A • yrıca 

~ay. tohum bahçesinin diğer is· 
tıhsal bahçelerinden tecridi ııu
retile aeleksiyona tabi tutulma
mış diğer yabancı ağaçların is· 
tenmiyen melezlemelerinin önüne 
geçilmesine dikkat etmek la
zımdır. 

2- Çay tohumu ve çay fic:la
nı istihsalini yalnız Devlet müu· 
ıeselerine hasret :rek ve devlet 
fida~lı.kları~d.a Tebea sinenıis 
nev ını yehıtırmek için lizım 

gelen tedbirler5 almak lazımdır. 
Ancak icabında köylüye doğ· 
rudan doğruya çay tohumu 
vermek zarureti hasıl oluru 
bunun da çay teşkilatı vasıta· 
sıle ekiminin ve yetittirHmeıi
nin konturol edilmesi icap e· 
der. 
Husuıi tahıslara çay tohum 

istihsali tAmamile yasak edilme· 
lidir, Çay fidanı istihailine de 
aacak çay kurıiarana deyam e• 
derek ehliyet almış kimselere 
çay organizasyonunun sıkı kont · 
rolu albnda, müuade edilmeli 
ve fidanların da aneak kanu• 
nen çay mıntakaaı olarak tea· 
bit edilmif olan sahalar hari
cinde dikilmesine müııaade e· 
dilmelidir. 

(Duamı var) 

Polonyanın dış ticareti 

Son on ay zarfında Polonya· 
nın ithalata 1.082.41 milyon Zlo· 
ti, ihracatı ise 945,96 milyon 
Zlotiye baliğ olmuştur. Açık 

136,45 milyon ZI. dir. Mamafi 
senenin son iki ayı zarfında 

hububat, kömür ve diğer mad· 
deler ihracatınm arttırılması ile 
açığın daha ·az bir yekuna in · 
dirileceği ümid edilmektedir. 
Esasen te.,inieyvel rakamlara 
da bu huıustaki inkiıaf a bir 
işaret telakki edilmektedir. Bu 
ay zarfında 98.100.000 Z•. kıy· 

metinde ithalata mukabil 
107.052.000 Zl. kıymetinde ibra· 
cat yapalmış ve bilanço ilk de· 
fa 9.420.000 ZI. ile aktif olmuş· 
tur. 

Filipin adalarında ken
dir istihsal ve ihracatı 

Filipin adaları dünyanm en 
bfiyfik kendir ve Hindistan ce· 
vızı yağ! ihracatcm olduğu 

halde Kopra ihracatında Ho· 
landa Hindistanından sonra 
gelmektedir 

1937 yılanda Fil ipinden 
1.653.000 kental (1 kent!l -4\i 
kilo) kendir ibrac etmiştir. 

Filipinden sonra gelen ltalya 
aynı yıl zarfında 488,300 Ho· 
landa hindistanı da 386.000 
kental kendir istihsal etmişler· 
dir· 

En ziyade kendir ithal eden 
ülke İng ilteredir. Bu ülke 1937 
yılında 1.050.000 kental kendir 
ithal etmiştir. Japonyanın ay
nı yıl zarfmdaki kendir ithal•· 
tı 703,600 ve Birleşik Ameri· 
ka DeYletl erinin ithalatı da 
491900 kental tutmuştur . 

Hollandanın dış ticaret 
siyasetinde yeni 

cereyanlar 
Hallanda şimdiye kadar tica· 

ri mübadelelerin serbestiai eaa• 
sına sadık kalmış,ancak iatiınai 
ve muvakkat mahiyette olmak 
üzere bazı itha'iit takyidab ka· 
bul ve tatbik etmiştir. 

Halen bu siyasette bazı de· ' . 
ğişikliklerin husule geleceğı ve 

1 
hükumetin son günlerde aldığı 
tedbirlerden Hollandada mute· 
dil bir himaye ıiıteminin idha· 

11 arifesinde bulunduğu anlaşıl· 
maktadır. 

1934 den beri tatbik edilmek· 
te clao bir kanuna göre hük~· 
met milli Hnayiin hlmayeei içın 
lüzumunda kararname ile güm· 
rük reaimlerinde tadilat yap
•ata Hlihiyettardır. Bu kerre, 
İktasat Nazırı Parlamentodan 
1934 kanununun tadilini ve hü· 
kfımet tarafından bundan sonra 
Parlamentoya tevdi edilecek, 
gümrük tarifesinin tadilini mu· 
tazammın kanun layihalarının 
kabulleri tarihinden itibaren 
derhal tatbik edilebilmesi hu· 
susunda salahiyet talep etmiş· 

tir. 

Cihan zeytinyağı 
rekolte vaziyeti 

Yunan Ziraat Nezaretinin top
ladığı malumata göre, bu sene 
cihan zeytinyağı rekoltesi ge• 
çen seneki .042.600 tondan az 
olacağı gibi aon seneler vaııati 

rekoltesinin de oldukça dununda 
kalacaktır. Muhtelif memleket 
lerdeki vaziyet şöylece hulasa 
edilebilir: 
İSPANYA : Rekoltesi bak· 

kmda •·e1mi bir tahmin yapıla
mamış ise de istihsalin olduk· 
ça iyi bir durumda bulunduğu, 
fakat harp dolayısile bu sene 
ancak vasat derecede bir mah· 
ıul elde edilebileceği anlaşıl· 

maktadır. 

lT AL YADA : Bu sene rekol· 
tesinio g eçen senenin 272 bin 
tonuna mukabil 180 bin to.n 
olacağı ö~renilmiştir. 

YUNANİST ANDA : Rekolte 
vaa.atın dunundadır; 1938 39 
zeytinyağı rekoltesinin 80.500 
ton etrafında bulunduğu ve 24 
bin ton kadar da yemeklik zey· 
ti:' elde edileceği tahmin edi· 
liyor. 

TUNUSDA : 25 bin ton ka
dar zeytinyağı elde edileceği 

anlaşılmaktadır. Bu rakam va· 
sati rekoltenin yüzde 50 si ka· 
dardır. 
PORTEKİZDE: Vasat dere· 

cede mahıiil alınabilecektir . 
CEZAiRDE: Geçen ıeneden 

daha az, 
ARNAVUTLUKDA : Vasatın 

dununda, 
FRANSADA : ise iyice mah

sul alınabileceği anlaşılmaktadır. 

Arnavutluktan Yunanistana 
hayvan ithalatına konan 

yasaiın kaldırıldığı hakkında 
Arnavutluğun Argirokastro, 

Gürüce, Berat ve Avlonya men· 
şeli mezbaha hayvanlaranın Yu
naniıtana ithali hakkmdaki ya· 
sak Finans Bakanlığının 31 bi
rinciteşrin 93i günlemeçli emir· 
namelerile kaldırılmıştır. 

Ankara Borsası 
30.12.938 

Açılış Kapanış 

1 lngiliz lirası 5.87 5.87 
100 Dolar 126.525 126.525 
100 Fransız fr. 3.3325 3.3325 
100 Liret 6.655 6.655 
100 lıvıçre fr. 28 57 28.57 
100 Holanda fi. 69.1775 69. 1775 
100 Rayhiımark 50.72 50.72 
100 Belçika fr. 21.3275 21.3275 
100 Drahmi 1.0775 1.0775 
100 Leva 15525 1.5525 
100 Çek. kronu 4.3375 4.3375 
ıoo Pez.eta 5.87 5.87 
100 Zloti 23.905 23.905 
100 Pengo 24.98 24.98 
00 Ley 0.9025 0.9025 
100 Dinar 2.8225 2.8225 
100 Yen 34 '445 34.445 
100 laveç kronu 303775 30.3775 
100 Ruble 23 8375 23.8375 

ESHAM ve TAHVILA T 
T. B. 1 peşin -.- -
lkr. Ergani -.- - .-

ÜNAKASALA 

- Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

J.1 'l Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
İstediklerin teklifi layıkı hadde görülmiyerek kapalı 

zarf usulile yeniden ekıiltmeye konulan iş : 
67839 lira keşif bedelJi Çorum ceza evi ikmali inşaatı. 
12. l .939 perşembe günü saat 15 de Çorum adliyesi 

eksiltme ko.nisyonunda ihalesi y;ıpıJacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 4642 liradır. 
isteklilerin bu işe müteallik ehliyetnamesi ve sair ev· 

ra!<larile birlikte teklif mektublarını ihale günü saat 14 e 
kadar Çorum Nafıa dairesinde toplanacak ihale kemis· 
yonuna vermeleri. 

Ankara Valiliğinden : 

Etime ğut yatı okulunun tamiratı yapılacaktır. 
Bu tamiratm keşif bedeli 984 lira 50 kuruştur. 
İhale açık eksiltme ile 9.1.939 tarihinde saat 15 te vi

lıiyet daimi encümeninde yapılacakktır. Taliplerin şartna

meyi görmek üzere her gün kültür direktörlüğüne ve iha
le günü de muvakkat teminatlarını hususi muhasebe vez· 
nesine yatırarak alacakları makbuzla Daimi Encümene 

müracaatları. 

Erzurum Vilayetinden : 

Trabzon İran transit yolunun takriben 48-748 kilomet
re uzunluğundaki (Şeyhbob İran hududu) kısmının tesviye, 
smai imalat ve şose inş'latı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 615.841 lira 88 kuruştur. 
Eksiltme 23.1.939 pazartesi günü saat 15 de Erzurum· 

da transit yolu ikinci mıntaka Başmüdürlüğü odasında 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 30 lira 
80 kuruş mukabilinde Karakösede Nafıa müdürlüğünden 

ve Erzurumda transit yolu ikinci mıntaka Başmüdürlüğün
den alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 28383.67 lira
lık muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum Valiliğinden 
alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. Bu vesika
nın istihsali için eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 
gün evvel bir istida ile isteklilerin Erzurum Valiliğine 

müracaatları ve istidalarına en az bir kalemde iki yüz 
bin lira kıymetinde nafıa inşaatı yaptığmfl dair ışi 

yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirmeleri muktezi· 
dir. Bu müddet zarfında vesika talibinde bulunmıyanlar 
ekıiltrneye giremiyeceklerdir. 

İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 23.1.9 39 
pazartesi güoü saat 14 e kadar eksilt ne ko~isyo'lu Reis· 
liğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdar. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Maslak provantorium binasında kalorifer tesisatı yap· 
tırılacşğından açık eksiltme ile ihalesi 16.1.939 pazartesi 
günü saat 14 te yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
6969 lira 25 kuruştur. ilk teminat 523 liradır. Şartname
si vesıairesi ko~utanlık inşaat tubesinden bedel mukabilin· 
de verilebilir. isteklilerin teminat makbuz •eya mektub· 

Jarile 2400 sayılı kanubun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikalarile ihale gününden en az sekiz gün e9vel 
vilayet fen müdürlüklerinden alacakları vesikalarile beraber 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko· 
misyonuna gelmeleri. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

Münakasaıar 

n a6t, Tamirat, Nafıa 1 leri, Malzeme Harıta 

meafut yata okulunun tamiri 
rum cezaevi ikmali inş. 

hbob-İran hududu kısmının . tesviye, ıınai 
malit ve şose in~ . (ıart. 30,80 L) 
yan ka1abaııının halihuır baritaııı tanimi 
enak 
işehir 

" 
" 

" 
" 

• • ,, 
" 

aç. eke. 984 50 
kapalı z. 67839 -

" 

" ,, 
" 

615841 88 

2500 -
5500 -
7250 -

llçlar, Klinik ve lapan lyarT alftt, Hastane Lav. 

4642 -
28383 67 

187 50 
412 50 
544 -

Ankara Valiliği 
Çorum Nafıa Müd. 
Eraurum Vilayeti 

Dahiliye Vekaleti 

" . 
,, " 

9 1-39 15 -
12-1-39 15 -
23-1-39 15 -

11-1-39 11 -
11-1-39 11 -
11·1-S9 11 -

bi ecza KaraaQ-aç mllcue .. b için: 50 kal. paz. 346 ~ 51 96 lstan bul Belediyesi 3·1-39 14 30 

lektrlk -Havagazı-Kalorlfer tesisat ve malzmesi) 

alsk prevantorium binasında kalorifer tesis. 

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

aç. ekı . 6969 25 

S' 
523 lıt. Komut. SAK 16-1-39 14 -

ıele: 1240-1400 k. (temd) 
maı: 455,60 m. (temd) 
yyare kanat bezi: 30000 m. 

pa.z. 3210 - 173 25 İst. Jandarma SAK 3-1-39 11 -
9-1-39 15 -

17-1-39 15 -
aç. eks. 1475 40 110 52 Adana Beled ıyesı 

kapıla•· 44290 - RM 3232 -RM M. M. V . SAK 

atbaa itleri · Kırtasiye · Yazıhane Levaııı mı 

aç. elı:a . 

paz. 

obilya ve büro eşyası, Mu9amba-Halı _v_.s_. __ _ 

~za maaaın, aandalya, muşamba v.s. mobilya: 
10 çeıit 

ahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Dteferrlk 

pu. 

4950 -

zel motörlü yol silindiri: 6 ad . (ıart. 216 kr) 

b Müzayedeler 

kapalı •· 43200 -

leli meaıucat, deri çaata v.s. aç. art. 

sucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
l.tanbul Jandarma Satınalma Komiayoaundan : 

Mikdarı Ci .. i Tahmin bedeli hk teminata 
kilo Ura Ku. Lira u. 

1240-1-400 k<Sıele 3210 - 173 25 

Tahmia bedeli ye ilk teminatı yukarda yuılı 1240-1400 kilo 
selenin iki defa •Jılan ekıiltmHine iıtckli gelmediği cihetle 
1.939 aalı ırönü saat il de pazarlıkla alım muamelesi yapıla

ktır. 
Pazarlık yeri lata111aul Gedikpafa Jandarma satınalma komi•

•• binaaındadır. 
Şartname her giia adı gefea komiayonda g<Srülebilir. 
2490 aayılı kaauna r8re pazarlıta srirmek fartları111 haiz istek

erln ilk teminatlarile ya:ıılı güa ve aaatte komiıyonda bulun
aları . 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
30.000 metre tayyare kaaat bezi müteahhit nam ve hesabuıa 

palı ı.arfla ekailtmeye konulmuttur. Tahmin bedeli 44290 R. 
arktır. ilk teminatı 3232 R. marktır. 

lbalHi 17.1.39 aalı günü saat 15 de Vekalet satınalma ko.da 
pılacaktır. 
Şartnamesi her gü11 Komiayonda görülür. isteklilerin kanunun 

rif ettiği ve.aikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını 

at 14 e kadar Ankarada Ko. na vermeleri. 

Adana BelediyHinden: 

E-.velce ilan edildiği halde müddeti 10 gün uzatılan 

elediye memur ve müstalademioi i~io kışlık elbise yap· 
rılmak üzere dairede mahfuz ve mühürlü muhtelif cins

en 5 numune üzerine 455 metre GO santim kumaş açık 
ksiltme ile alınacaktır. 

Alınacak kumaşların muhammen bedeli 1475 lira 40 
uruıtur. 

Muvakkat teminat 11 O lira 52 kurut olup bu teminat 
hale gününden bir güa evvel belediye muhaaebesiade ve· 
ilecek irsaliye ile Adana mal sandığına yatırılacakbr. 

İhale 9.1.939 pazartesi günü saat 15 te belediye en· 
ümeniade yapılacaktır. 

Şartnameyi ve nümuaeleri görmek isteyenler laergfin 
belediye yazı işleri mUdürlüğline mftracaat edebilirler. 

istekliler ihale gün ve saatinde mal.sandığına yatırmış 
oldukları teminat •akbuzlarile birlikte belediye daimt en · 
ciime~ine müracaatları ilin olunur. 

atltaa işleri, Kırtasiye, Y azıhaae Malzemesi 

• • • 
Kırtuiye Lenzıaa alınacaktır. Bak lat. Komutanlığı Satınal

ma Kemiayoau ilinıaa. 

56 70 İstanbul Belediyesi 
lat. Komut. SAK 

lıt . Komut. SAK 

2-1-39 14 30 
2-1-39 11 -

2-1-39 11 -
• 

371 25 Gümr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 6-1-39 11 -

3240 - M. M. V. SAK 16-1-39 15 -

lst. Gümriikleri Baımtid. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

l.tanbul KomutanlıQ'ı Satınalma Komiayonundan: 

Komisyonda mevcut evsafı ve tekliae göre yazı masası, san
dalye, muıamba n saire olmak üzere 10 çeşit mobilye Ye kır
ta1iye satın ahnacakbr. Paıı:arlığı 2.1 .939 pazarte1i günü ıaat 11 de 
yapılacakbr. lateklllerinin belli gün ve aaatte Fındıklıda komu· 

1 tanlık aatınalma komiayonuna gelmeleri. 

Mallrukat Benzin-Makine yağlarıv.~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

Deniz vasıtaları için satın alınacak 360 ton lavamuin 
kömUrünün 6.1.939 cuma günü saat 11 de eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
Tahmini tutarı 4950 lira ve ilk teminatı 371 lira 25 

kuruştur. 
isteklilerin gün -.e saatinde ilk teminat makbuzları ve 

kanuni vesikalarilc Galata eski ithalat gümrüğü biaasın· 
daki komisyona gelmeleri. 

M üt ef errik 
Ankara M. M. Veklleti Satınalma Komiıyonuadan: 

10 tonluk 6 adet dizel meUSrlü yol silindiri kapalı zarfla yeni
dea münakasaya konulmuıtur. Muhammen bedeli 43200 lira ilk 
teminatı 8240 liradır. Eksiltmesi 16. l.939 pazartesi günü saat 15 
.le Ankarada M. M. Veklleti Satınalma komisyoaunda yapılacak
tır. Şartnameıi 216 kuruş mukabilinde alınabilir. 

iıtekllleria kanunda ya:r.ılı •eıikalarla .cilk teminat ve teklif 
mekt11ptannı ihale aaatinden bir saat evvel Ankarada komisyona 
vermeleri. 

Erzak, Zahire, Et ve Schze : 

Nitde Askeri Sahnalma Komlayenandaa: 
Niğde ıarnizonunda buluna• birliklerin 6 aylık r•t sebze 

ihtiyaçlara ihale gününde taliblerin verdiği fiat uyrun ıGrllmedi· 
ğlnden bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır . 

lata1rliler her srüo ko•iıyoaa müracaat ederek pazarlıta ı,. 
tlrak edebilirler. 

l.tekUler ıartna•eyi her gGn komiayonda g8rür n parasız 
alabilirler. 

muvakkat teminatı 
Lira 
22 
44 
51 

Kilo 
14400 
14400 
14400 

Cinai 
lahana 
pıraıa 

11panak 

1 hrincilc&nua 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:===== 30.12.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Buğday yumuşak 

,, aert 

,, kı:r.ılca 

Arpa Anadol 

Haşhaş mavi 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Bakla 

Peynir beyaz 

Kr. Pa. 

5 17 
5-
5 25 
4 10 

3 35 
4 27 

Yukarı 

Kr .Pa. 

s 30 
5 lO 

Ceviz kabuklu 18 20 18 30 
Ceviziçi 
Kuşyemi çuvallı - -

Keçi kılı 

K . Fmdık 

Tiftik mal ] 10 -
Tiftik Otlak 
Suaam 

Yapak Anadolu 

,, Trakya 

Yulaf 4 il 
M111r beyaz 4 -

Buğday 

Arpa 
Kepek 
Un 
Çay dar 
Peynir 
Mısır 

Mercimek 
Kuşyemi 

Yapak 
Faaulya 
.Susam 

Gelen Ton 
270 
30 

87 

42 

15 
il 

115 
ı 11 

Giden Ton 
Arpa 50 
iç ceyiz s 
Ketentohumu 20 
Tiftik 82 

Dış Fiatlar 
Buğday Li.erpul 3 12 

,, Şikago 3 13 
,, Vinipek 2 84 

Arpa Anvera 3 02 
Mısır Londra 3 64 
Keten T. : • 6 35 
Fındık G. :Hamburg 

• L. : • 

lstanbul Merkez Hah 
Ya~ Sebze ve Meyve Fiatlar1 

=======:30.12938 ======== 
Bez.elya Sultant Kilo SO - 35 
Sakızkabağı 

Dolmalık bllber 
Sivri bilber 

Kır domatesi 

Patates 
Çalı faaulyesı 

Barbunya kırmızı • 
ycail • 

Bakla (lzmirden). 

Şeker fasulye • 
Lahana 
Ispanak 

Kök kereviz • 
• Pıraıa 

Patlıcan baş 

orta 
ufak 

Karnabahar 

n<led 

l~nginar 

Yr~ıl sala ta 
Yeşil soğan 

Mayda noz 

Pancar 

" 
100 • 

deo1et 

Havuç ,. 
Kere\·ız Yaprak ,. 
Şalğam 

Kırmızı turp 
Bayır turpu 
Bal kabağı 

Yer elması 

" 
" 

kilo 

• 
Laz elması • 
Mandarın Dörtyol 100 

20 21 -
15 16 -
5 10 -

6 - 9 -
2;! 2.'i 

1& - 25 -
18 - :!(, -

:;,ü - Ov -

20 22 
2 - 2 50 
250 8 50 

G - 8 -

2 66 8 

5 - 20 -
15 22 -
:o- 90 -

1 - 1 o 
- 50 - 75 

2 50 3 -
350 450 
3 4 -
3 s 50 

-4:"> -00 

1 1 uO 
4 5 .. 

4- 150 

ı; 10 -

• Alnııya 100 22.J 2.ıO -
• Bodrum 2.50 soo 

Rize • 80 - 12\l -
Fenike 

" 
Mersin yaf. ,, 

Giimilıhane elması kilo ı 

Mllekile 

18 

Siyah az m 
Ama va elması 

laeboİu elması 
15 - ) -
8 - lJ 

lngiliz olması (taraklı) 11 - 13 
Ankara armı.ıdu • 20 4b 

İnebolu armudu 8 - lO 
Muşmula 

Ayva Hi - 12 -
Ferik elmaSl 18 -

Kestane 

Nar 

s 9 

7 - 8 -

Ceviz 
Muz 

l>-1 - 2'J 
" 120 - 130 

A~aç kavunu Ad t 1 

Y f'Jli limonl OO aded O - 300 -

Ecnebi lımon ıoo • 17) -

Portakal Dortyol S lık SOO -
,, ,. Gl • 3'2'1 -
" • ?O • 2'0 

,. 100. 1.o -
• 150 

Portakal Alanya 1\hl A 2.!{; -

• • 

• 
c I enık 

• " • • 
Rlz 

~ 2':ı 

M 00 
86 

;.ıO 

20U 400 -

(1 -

:!20 -
• 2.5 

251) -
1 iO -

.. oo 
421> -

" ,. 802.!J - .DO 

" M rsin Yaf. 200 600 ~ \() 

• 
.. 

8 96 

• 
" 

120 
200 

Edirne Piyade Ja•darma Alayı airiaci Ta~ur 
Satınal•a K•miıyoa.aDdaa : 

Eratın 1. 1 .ı3g dan 3Q,9,g39 günlemeci11e kadar iafHİ 
içi• ihtiyaç ola• 170000 kilo elı•eklik uau• beher kilosu 
l 1 kuruş elli santimden 1468 lira 25 kuraf mavakkt te
minat ile 26.12.931 deD itil.areD 1 G gOn •ltldetle eksilt· 
meye koaulmuıtur. 

Eksiltmeye ait zarflar 4.1.939 çarıaraba l'ÜDi nat 15 
te açılacaktır. 

Eksiltme 2490 sayılı ka•uaun bu•• ait 111addelerine 
göre yapılacaiından isteklilerin teklif mekt.apluını buna 
gire hazırlayarak ihale saatinden ltir saat evvel malmU· 
dürlüiü odasında teplanacak olan satı••lma ko•isyoa• 
l.aıkanlığı•a makbuz. mukabilinde teslim etmeleri liıım
dır. Teklif mektupları posta ile yollan.lıiı takdirde bu sa 
ate kadar gelmit olması ve tiıı zarflarını• da kırmızı •il
hilr mumu ile iyice kapatıl•ıf b11lunraası ıarttır. 

Daba fazla izahat almak ve ıartnamesini görmek isti
yealerin Kdirnede piyade alayı birinci tabur ıatıaalma 

komiıyonuaa ıel•eleri llı.u• ilia ohanur. 

i 

la 



li:incikinan 19J9 

İstanbul Belediyesinden: 1 
öy işleri Bürosu için lilzumu olan ve beher 1antimetre 
bbaıaa 2 k. 50 •bedel tahmin edilen 18X24 boyunda 33·35 
ve mecmuu 15120 aantimetre murabbaı kli,e pazarlıkla 
rılacaktır. l•teklilu 56 lira 70 kuru•l•k teminat mak
eya mektublle beraber 2.1.9 39 pazartesi a-iaü uat 14 

la:.ta Daimi Ençimendo bulunmalıdırlar 
• • • 

pıine 34& lira 48 kuru' bedel tahmin edilen Karaağaç 
•esatına Hb:umu olan 50 kalem Tıbht ecu pazarlıt• lııo-
••t•r. 
i•teaile ,arlnameıi Levaaı• Müıiürl6tflatle ıörülebilir. 
liler 51 lira .96 kuru9luk teminat makltuz veya mektubile 
Itır S. 1 .939 parıembe ıiiail ıaat 14 buçakta Daimt Encü
de bulun•ahdarlar. • 

.... ----------------------~ 
Vize Tümen Sabnalma Konaiıyonuadaa: 

ze Ti• birlikleri· için 8000 kilo pil&vlık pirlnı pazar
alınacaktar. Taliplerin fatura ye nGmuaeaile birlikte 3.1.39 
izede Tüm aatanalma komi•yoaana muracaatları. 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonuadan: 
Mikdarı Mubam· lılı: tt• Gin saat tekli 

men bedel minat 
Kilo lira kr. lira kr. 

•otan 6000 405 31 2-1-39 15 aç. ekı. 
•• 16400 902 68 " 16 " " 
erıin garnizoaundaki kıtutın ıc'lelik ihtiyacı olaa yukarıda cins, 
r, aubammen ~edel ve munkkat teaıinatile elı:ailtme ıün ve sa
yakarıda yuılı laıe maddeleri aıık ekıiltme ile eksiltmeye kondu. 

ksiltme Mersin askerlik şubeıinin tiııt katında askeri mabfelde as• 
•atınalma komiıyonu tarafından yapılacaktır. 
emiaatlar ek•iltme aaatine kanar kabul edilir. 
a:ala bilgi edinmek iııtiyen iatekliler aılı:eri utınalıaa komiıyo
a •evcut olan ıartnanuleri ber zaman rörebllirler. 

Elazıt TGmen Sataaalma Kemiıyonundan : 
3500 kilo ude yat 18.1.938 pazarte1i ıGnii ıaat il de Eliuğ 
satına ima k >mi•yeaunda kapalı sarf u•ulile aatın alınacak

ilk teminatı 1812 lira 5Q kuruıtur. Teklif mektu Jları ihale n• 
ın en az ltir aaat eYYel kom •yoaa verilmelidir. 

Çatalca TGmen Satıaal•a Komiayeaundan : 
atalca Tilm ltlrlilcleri heyyaaab içi• 12.1.931 pertembe l'Ü· 

ıaat 1 S de kapalı zarfla 140 ton yulaf ahnacektır. Ekıiltme 

alcada Tüm sabnalma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin 
eli 7700 lira ilk teminab 578 liradır. Şartnannıi Çatalcada Ko. 
ıörülür. lıteklil rin !telli saatten bir aaat evvel teklif •ektub
nı Çatalcada kemiıyona vermeler\. 

Niğde Ortaokul Direktörlüğünden: 

Okulumuz. Pansiyonu için alınacak altı aylık aşağıda cins 
miktarları gösterilen erzaka ihale günlerinde talip zuhur 
ediği için 13.12.938 den itibaren bir ay zarfında pazar 

la satın alınacaktır. isteklilerin her gün kültür direktör
ündeki komisyona müracaat ederek pazarhğa İ§tirak ede· 

Azı 

Kilo 

1500 
2000 
250 

4-0 
50 
15 

100 

Çoıu 
Kilo 
3500 
4000 
400 
120 
100 
25 

259 

Tutarı 
Lira 
875 
720 
lOO 
24 
18 
7 50 

25 

Amuıya Alay Satınalma Komisyonundan: 

Alayın ihtiyacı için 20.12.938 salı günü eksiltmeye ko· 
lan 250 bin kilo ekmeklik ununa talip çıkmadığından ye -
en eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi ı O. 1 .939 sah gilnü saat 13 e talikedilmiştir. 
Muhammen bedeH 32500 liıa olup ilk teminatı 2489 
25 kuruştur. 

Elazığ Tümen SatıDalma Komisyonundan : 
1 !)•enin Hozat garnizonunda buluoan birliklerin ihti
için 150.()()() kilo arpa satın alınacaktır. Şartaamesi 
ıığda tüm satınalma komisyonuncla girülebilir. Eksilt· 
si 1~.1.939 çarıamba güüil saat 11 de Eliıığ Tüm sa
lma komisyoraunda yapılacaktır. lksiltme kapalı zarfla 

pılacaktır. lık teminat 787 lira 50 kuruıtur. Teklif mek· 
~ları eksiltme gilnü olan 111.1.939 çarşamba gDnü saat 
da a kadae komir.yoa reisliğine vermit olacaktır. 

Diyarbakır Askeri Satıoalma KomisyonuaıiH 
Diyarbakır kor birlikleri ihtiyacı i9ia 425.000 kilo arpa kap•
arfla eksiltmeye keauhauftur. 
Talmıin ltedeli 28117 lira 50 kurut olup muvakkat teminatı 

lira 6 kur•ttur. 
kıiltmui 18. 1.39 çar9amba rGnt Hat 14 de.lir. 
h:ailtmeye gireceklerin •k•iltme slal 2490 ••yıla kanunun 2 
cG macldelerintle iıteailen bılı•lerile birlikte ihale ıGo ve 

intlea en sreç ltir Hat evveline kaılar t••İnat .,.. teklif mek
arı•ı Oiyar~akır SataDal••!komiıyo••aa vermeleri, 

M0NAKASA GAZETESi 

lstanbul Komutanlığı Satmalmo Komiıyonu11dan : 

İstanb•l Komutanlığı birlikleri için fartnamesi mucibin
ce evsafına göre 5000 kilo çorbalık pirinç satın alınacak
tır. Pazarlığı 4. 1.939 çarşamba günü saat 14 te., ya· 
pılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda ke
mutanlık satınalma komisyonuua gelmeleri. 

,.. * • İstanbul komutanlığı birlikleri için şartnamesi mu· 
cibince evsafına g5re 3000 kilo kuru erik satın alınacak· 
tır. Pazarlığı 4.1.939 çarıamba günü ıaat 14,,30 
da yapılacaktır. İsteklilerin belli glin ve saatte Fındıklıda 
komutaoI.k satınalma komisyona gelmeleri. 

b) M Ü Z A V E O E L E A 

Merıia Ormuı Müdürlüğüaden : 
Muha•men vahit fiatı 

Beher kentah 
Kental Cinıi Li. Ku. 

4062 Karııık klmtır O 25 
İçel vilAyetinin Mersin kazası dahilinde Akarcada kö

yü civarında manıt baltalık ermanından 4062 kental karı· 
şık kömür satııa çıkarılmııtır. 

Beher kentahnın muhammen bedeli 25 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek iıtiyen· 

lerin Mersin Orman bölge tefliğine müracaatları. 
Setış 9. 1 .939 perşembe günQ saat 14 de İçel Ormaa 

çevirge snüdürlüğil binasında yapılacaktır. 
Satış umumi olup açık artırma ıuretile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 77 liratlır. 
Taliplerin ıarnamede yauh voaikaları getirmeleri IA

zımclır. 

• Bebe- Cinıi Beheriaia Umumunun "' . 
riain ~ıymeti kıymeti 

Kutru Boyu Adedi M3. Lt. Ku. Li. Ku. 
33 5 o 19 o 445) 2 43 24 30 
32 450 10 o 62) 2 00 20 00 
30 500 19 O 353) direk 2 97 56 "3 
22 250 4 o 095) ı OQ 4 00 

---
43 104 73 

Müsadere emvalinden olup idare an9aranda mevcut yukandı 
adedi ve ölçü•Ü yazıla 43 adet f&m direti 22. 12.938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle 5.1.939 per~embe güoQ açık arttı raıa 

ile Hhtı yapılacaktır. 
Kati teminatı 16 liradır. 
ihaleyi müteakip aal•t tutarı pe9ineıı airaat ltankıuana yaphnla

caktır. 

Saht Meraiaıie Or. ltllıe t•fliti biaaaıada ... t 14 de yapıla· 
ff~ • 

Büiün mHrafa alıcıya aittir. 

Sayfa 3 

inhisarlar Sımıun Tütün Fabrikası Müdürliifiaden: 
150 adet boş çuval (takriben) 
800 kilo kullanılmış çenber ,, 
14 adet demir varil 

Fabrikamızda mevut yukmrıda yazıla 3 kalem •n• 9.1.39 paur· 
tesi günll saat 14 de fabrikamızda müteşekki! komisyon ha&urile ve açık 
arthrma auretile sahlacakhr. lıtekliler 7 lira teminat paralariyle muay
yen saatte levazım şubemize mGracaat etlebilırler. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

Ankara hava malzeme deposunda mevcut bir adet köhne 

Fort otomobili satılıktır. 
Pazarlığı 3.1.939 salı ıünü saat 11 de vekalet satınalma 

komi!yonunda yapılacaktır. 
Mezkur otomobil her gün hava malzeme deposunndı ıö

rlUebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri 

(Devamı 4 üncü aahifede) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Şartname ve numunesi mucibince satın ahnacağı i
lan edilen ( 18.000) kilo baş ipi 25.X.938 tarihinde i
hale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu eo kuruş laesabile 
( 1 OJ:WO) lira ve muvakkat teminatı 8 IO liradır. 

lll- Eksiltme 9.1.939 tarihine raslayan pazartesi gunu 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV -Şartnameler her gün paruız olarak sözü geçen şu
beden alınabileceği gibi numune de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme içiu tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (9513) 2 4 - ... 

Mühim bir eser çıktı 
Kıymetli arkadaşımız B. Lutfi Arif Kenber "Ana

yurdu Türkiye olan mahsullorimiz,, adlı çok mühim 

bir eser neşretmiıtir. Bütün ttıccar ve müteahhitle

ri yakından alakadar eden bu eserden edinmelerini 

tavsiye ederiz. İdarcha11emizdea 75 k. fiatla tedarik 

edebilirsiniz. 1 

~--------------------------~ 
lınti,.a ..U.i ... ,... it*f 

Dia-"*1: ~Girit 

BaıddıiJ 7er: ARTIJN ıs......; 
GaJ.t. Billir ..._. Ne. il 

Cumhuriyet Merkez Bankasmın 24.12.93s vaziyeti 

AKTlf 
Kasa: 
Altın: Safi kilogram 17. 159.129 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhsbirler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 
Altına tahvili kabil 

Serbest dövider 
Diğer dövizler ve 

Borçlu kliring bakiyesi 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen ev-

rakı nakdiye kartalıA'ı 
Kanunun 6·8 inci mad

delerine tevfikan ha-

Lira 
24.135.687.67 
16.060.630 -
1.202.462.61 

770.028.65 

12.736.038.33 

20.157.99 

5.748.482.73 

158.748.563 -

16.004.121 -zine tarafından vaki tediyat ------
Senedat Cnzdanı : 

Hazine bonoları 
Ticari Senedat 

Esham ve Tahvilat COzdanı : 
A - Deruhde edilen evrakı 

nakdiyenin kartıhA"ı Es-
ham ve Tabvll&t (itiba
ri kıymetle) 

B - Serbest e•ham ve tahvllit 

Avanslar : 
Hazineye kısa vadell avanı 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvillt üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

87 .447 .489.32 

41.776.011.95 
8.763.051.78 

159.5M.27 
7 .808. 722.-

Yekun 

Lira 

41 .398. 780.28 

'170.228.65 

18.504.679.03 

142. 744.442.-

87.447.489.32 

48.539.063.71 

7.968.227.!7 
4.500.000.-

13.33S.291.35 

365.211.051.61 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi: 

PAS lf 

Adi ve fevkalade 
Huıuıi 

Tedavfildeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddele

rine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Deruhde edilen evrakı nak
diye bakiyHi 

Karşılığı tamamen Altan ola
rak iliveten tedavltle 
vazedilen 

Reeıkont mukabili llbe
teo teda. vazed. 

Tü.rk Lirası Mevduatı 
Döviz taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil d8vizler 
Diger dövizler ·ye alacaklı 

kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 
2.712.234.11 
6.000.000.-

158.748.563.-

16.004.121.-

142. 744.442.-

19.000.000.-

43.000.000.-

4.883.40 

22.678.924.99 

Yek6a 

Lira 

15.000.000.-

8.712.234.11 

204.144.442.-

25.426.869.18 

22.683.808.39 
90.643.697.93 

3M 211.051.61 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi yüzde 4 Altın üzeride avans yilzde 3 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 

Etraager : 12 aoiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

DIMANCHE 

Quotidien dcs Adjudicationı 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESi 

1 Janvier 1 

/1 1939 
A Nos Lecteurs 

A l' ocasion du Nouvel An nous souhaitol 
Bonheur et Proıperite 

MÜNAKASA GAZETfJ 

Pour la Pabliclte ı'adre11er 
• I'Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
ôbjet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat 
Prix 

estimatif 
Caution. 
provisoire Jours Heure 

--~~~~--~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~-

Lieu d 'adjudication et du 
__fahier de. Chargcı 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparetion-Trav. Publlcs-Meteriel de Constructlon-Cartogrııphle 

Dre11ement carte etat actuel bourg Bun yan Pli cacb 2500 - 187 50 Ministere de L'lnterieur Dir. Res- 11-1-39 11 
tauration Municipale 

DreHement ,, 
" 

,, ,, Ermenak ,, 5500 - 412 50 idem 11-1-39 11 

• .. ,, • " 
Eıkişebır ,, 7250 - 544 - • 11-1-39 11 

Reparatioa bltisse internat a Etimeığut Publique 984 50 - - Vilayet Ankara 9-1-39 15 -
Acbevemeat conııtruction maiıon penale a Pli cacb 

1 
67839 - 4642 - Dir. Trav. Pub. Çorum 12-1-39 15 

Çorum. 
Conıtruction ehausııee travaux d' art s/route .. 615841 88 28383 67 Vilayet Erzurum 23-1-39 ıs 

Seyhbob-Iran (cah. eh. L. 30.80) 

Produits Chlmlques et Phermııceutiques-lnstruments Sıınitalres-Fourniture pour Hôpitaux 

Produits pharmsceutiqueı pour l'etabliıseıaent 
Karaafaç : 50 lotı 

Gre a gre 346 40 

li.lectrlcite-Gaz-Chııuftııge Centrel (lnatallatlon et Mııteriel) 

lnstallation chauffage central a la bitiııııe pre- Gre a rre 6969 25 
ventorium a Maalak. 

Hııblllement - Chııussures - Tlssus - Culra 

51 96 Com. Perm. Municipalite lııtanbul 5-1-39 14 30 

523 - Com. Ach Command. lst. Fuadikli 16·1-39 14 -

Cuir : 1240·1400 k. (ıj . ) 
Etoffe pour coıtumu (aj.) 
Toile pour avion : 30000 m. 

Gre lı. gr6 3210 - 173 25 Com. Ach Gendarm. G .paşa 3-1-39 11 -
Publique 1475 40 110 52 Municipalite.Adana 9-1-39 15 -

Pli cacb RM. 44290 - RM. 3232 - Com. Acb. Miniıt. Def. Nat. Ank. 17-1-39 15 -

Ameublement pour Hııbitation et Bureaux-Taplsseria ete. 

Pupitre, chaiııH, toile ciree et autrea articles 
d'ameublemHt : 10 lota. 

Travııux d'lmprlmerle-P'apeteı:,!! 

Clicher : 15120 ctm. 2. 
Articles de papeterie. 

Çombustlble -Oarburant-Hullea 

Charbon lavemarin : 360 t. 

Dlvera 

Cylindre pour route a moteur Dieael et de 
10 t. 6 p. (cah. eh. P. 216) 

B) Adjudications a la surenchere 
Ti111ua •• coton, ıoie, aacs en peau ete. 

Gre a rre - -

Publique 
Gre a gre 

4950 -

Pli ca eh 43WO -

Gre a rre - -

Fındık lslasyon Mlldürlüğünden : 

fındık istasyonu müdürlüğüne ait 1,51 boy •e doru 
renkteki at hayvanı 24.12.938 gününden itibaren 15 gün 
müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli otuz liradır. 
Talipler yüzde 7,5 teminatı malsandığma yabrıp ibraz 

edecekleri makbuzla 1 İkinci kinun 939 cumartesi gumı 
saat 10 da istasyon müdürlüğünde açılacak müzayedeye 
iştirak etmeleri ilin olunur. 

lıtanbul Gümrükler Baımüdürliıtünden : 

MKN 796 SF ınarka 13 14 No KS 167 kilo 117 lira deterinde 
mevaddı saire ile gayri mürettep iki renkli porselen fincan MKN 
5263 GS 800 kilo 50 lira biçilmi' köknar kereste MKN 5068 KS 
526 kilo 340 lira deterinde paslı demir kaşık MKN 5011 HK 481 
M ve N GS 72 kilo 500 graın 61 lira deterinde iki renkli porae
ltın ıofra ve aalon eşyaaı MKN 5058 GS 199 kilo 1294 lira de
ğerinde kullanalmış yün elbiıe (tebhir edilmek şarttır) MKN 4966 

LUGE 2219 M ve N GS 23 kilo 234 lira değerinde dolu ııinema 
filmi (aanııöre tibi) MKN 5029 KS 32 kilo 75 lira dej'erinde mi
haniki tertibatlı otomatik camlı dolap şeklinde cilala ağaçtan de
mir bilyah oyun aJitı MKN 4565 KS 5 kilo 345 aram 460 lira 

• 

56 70 

371 25 

3240 -

Co111. Ach. Comm&Ad. lst. Findikli 

Com. Perm. Mun. lııtanbul 

Com. Ach. Coıamand. lst. Findikli 

Com.Acb.Com.G.Surv.Douan.Iıt. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Dir. VeatH Oouanes Iııt. 

2-1-39 14 30 
2-1-39 11 -

6-1-39 1 J -

de <ı erinde ipek menıucat MKN 795 SF 8 12 M ve N GS 388 kilo 
182 lira deterinde mevaddı saire ile gayri mürettep bir renkli 
poraelen çay fincanı MKN 794 SF 15 19 M ve N KS 460 kilo 312 
lira meuddı aaire ile gayri mürettep porııelen fincan 1549 aayah 
kanun mucibince ba,laranda yazıla günlerde ve ıaat 13,5 da 2490 
ıayıh kanun hükümleri daireııiode Sirkecide Reşadiye caddeainde· 
ki Gümrük aabt ıalonunda açık artırma ile satılacaktır. iıtekli· 
terden maliye unvan tezkeresi ve malın değeri niııbetiade yüzde 
7,5 pey akçesi makbuzu aranır. Şartnameler her gün dairede gö· 
rülebiltr. Pey akçeleri her gün alınır. Yalnız ihale srDnlerinde 
pey akçelerinin tam aaat 12 ye kadar vezneye yatmlmaaı ve bu 
saatten ıonra katiyyen pey akçeıi kabul edilmeyeceti ve her 
srün müteferrik eşya ııatışları vardır. Bunların liııteıi sattı salonu 
kapııanda a11hdır. 

Afyonkarahisar Orman Bölge Şefliğinden : 

Afyonkarahisar Ahırdağı üzerinde hudutları pliin ve şart
namesinde yazılı 'laşhdere mevkii ormanından 112 metre mı· 
k.ap dir~klik çam ağacını bir sene içinde ormandan çıkarıl
mak ve 19.12.938 t ırihln<len itibaren 15 gün mü.ddetle sa
tışa çıkarılmıştır. 

Müteahhit) erin 

Sah 3-1·939 

Ferro siliıyum (Aık. Fabr.) .:\! 879 
Muhtelif et• (DOY) ,;\'• 883 
Sarı 11bunlu köıele (MMV) X• 905 
Alah cerrahiye (Urfa Vil.) .:'\! 910 

Takvimi 

Elbiıe, palto, kundura ve İf elbisea\ (İz.mir Liııe ve Ortaolt. S 
Abdeıthane ve hamam malzemeıi ile tahta el arabaııı (DOY) .~ 
Yemeni (MMV) ,,: 912 
• ince ceviır: talaşı (Ask. Fabr.) ,;\: 912 
Vaır:elin (MMV) .ı\: 912 
Sabun, k. ot, tus ve arpa (Edirne Jandr. SAK) .:\! 914 
Maden kömürü (iııt. PTT Müd.) J\'o 914 
Çubuk kurşun ,. ,. • .\! 914 
Portatif sandalya, maııa ve manevra sudııtı (MMV) .,! 915 
Çam ağacı•d•n yapılmış maden direıti (DDY) ,,\: 915 
Muz.ıka Aleti tKayseri Kor) • · 918 
Paşabahçe fabrikasında beton arme döşeme inş . (lnhia. 
Erkek çorabı (Tophane Lvz.) ~\! 922 
Dağ ve tırmanma fotini (Tophane Lvz..) J\! 922 
• Bulunmuı •ıya (DDY) ,;\! 922 
Salça (Tophane Lvz.) X! 922 
Pirinç (Vize Tüm.\ .Y: 922 
• Çam aıtacı (Afyonkarabisar Orman Bölge Şef.) ~\; 923 
• l\öhn~ otomobil (MMV) ,;\~ 925 

~ Memento des 

Mardi 3-1-939 

Oiv. limes (Ch. de Fer Etat) No 883 
Ferro ııilisium {Fabriqueıı Mılit.) No 879 

.. Cuir jaune aavonneux (Min. Def. Nat.) No 905 
lnııtrument de chirurgie {Vil. Urfa) No 910 
Costumes, paletots et chau11urea (Com. Ach. Ecole Secondail 

Lycees iı. lzmir) No 911 
Brouetteı en boiı et articles pour bain et vespaııienne (Ch. 

Etat) No 911 
Pantoufleıı (Min. Def. Nat.) No 912 
• Copeaux de boiıı (Fabriquea Milit.) No 912 
Vaaeline (Mi11. Def. Nat.) No 912 
Savon, sel, orge ete. (Gendar. lnfanterie Edirne) No 914 
Houille (Oir. PTT. lıt.) No 914 
Baguetteı en plomb (Oir. PTT lııt.) No 914 
Tables et chaisoa portativeıı et cai11es pr. mıneuvre 

Nat.) No 915 
Poteaux aetallique (Cb. de fer Etat) No 915 
Instrumenb de muıique (Corpıı Armee Kayııeri) No 918 
Conıt. en beton arme a la f abrique Paşa bahçe (Dir. G. 
Chauıısettea t latend. Tophane) No 922 
8ottiaea pr. moatarne et pr. grimptır (lntend. Tophane) No 
Sauce de tomate (Intend. Tophane) No 922 
Riz (Div. Vize) No 922 
• Bois de sapin (Dir. Foret Afyonkaralaisar) No 923 
• Auto camelote (Min. Def. Nat .) No 925 

Satış 3. t .939 salı günü saat 14 de Afyon 
sinde serbest açık artırma ile yapılacaktır. 

Beher ıayri mamul metre mikabının muhammen 
460 kuru~lur. 

Muvakkat teminat 38 lira 64 kuruştur. 

Şartname ve mukavelename projeleri görmeıc 

bu müddet içinde Afyon orman daire ine müracaat 
lirler. 

Devlet Orman İşletmesi Kara tik Revir Amirliğinde 

Karabük.le Köprü ba ında İ::,tifte mevcut 1095 aded 
adili 631 metre mikAb 358 desimetre ınikab çam to 
açık amrma ile satılac!lktı r. 

Tomrukların ayrıca baş k{·sme payları mevcut 
lan _oyulmu~ olup hacim kabuksuz orta kutur 
hesaplanmııtır. 

Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman ll 
müdürlüğünde ve Orman Başmühendis muavinliği~de 
bulda Orman Başmühendis Muavinliğinden ve Kara 
Devlet Orman İşletme Revir amirliğinde görülebilir. 

Tomrukların muhammen bedeli 12 lira 35 kuruşttJt 

hteldilerin yüzde 7,5 muvakkat pey akçesile 7.1. 
günü saat 11 de Karabükteki revir Merkezine müracal 


