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Sanayide fazla istihsa\ Keten tohumu, susam 
hakkında lktisat Veka- tiftik ve yapak 

leti tebliği 1 ihracatı vaziyeti 

iktiaad vekaletinden: 

Meıclekette imal edilmekte 
olnn kurdeln, gnytan, lıimba fi· 
tili, lastik şerit ve kundura ta· 
rant ası atı na yiinde f azlai istih· 
11al nizamnamesi hükümler ne 
göre tatbikat yapılarak bu sa~ 

nayi tubelerinde iatihıal faz
lalığı bulunmadığı anlaşılmıftır. 

iktisad Vekiletinden: 

Teş viki Sanayi kanununa 
müzeyyel 2261 aayılı kanunun 
3cü maddesi mucibince tanzim 
edilmiş olan fulai istihsi1 ni· 
zamnamesi ahklmına göre ya· 
pılan tetkikat neticeıinde mem
lekette imil edilmekte olan: 

1- Civata aomun ve perçin 
çiviai. 

2- Gümrük tarife kanunu
nun 538 A l poıisyonuna da
hil ufak çiviler. 

3- Prina yatı 
Sanayiinde fazlai istihail 

mevcut olmadığı ve ayni ni
zamname ahkamına göre ya· 
pılan tetkikatta tleri aanayiile 
gümrük tarife kanununun (532 
A 2) poziıyonuna dah l çiviler 
de faılai iatilull bulunduau 
anlatılmıştır. 

Maras'ta 
imar faaliyeti 

Şehrin imarı yolundaki faa· 
liyet ıunden gilne ilerlemekte
dir. Çocuk bahçesi yanınıılaki 
aahada yeni ıinema binaaının 

g temeli atılmııtır. Şehrin içm• 
ıuyu tesisatı bir hayli ilerl~miş 
olup mahallelere su boruları dö· 
fenııniye baılamıthr. 

DiQ'er taraftan elektrik ten-
•iratına ait hazırlanan proje de 

tasdik edilm•k üzere Nafıa Ve· 
klletine gönderilmiştir. Tasdik· 
en gelir gelmez teaisat derhal 

.bir müteahhide verilecektir. 
Şehrin plinına görf: yeni ku

'l'ulacak olan mahalle civarında, 
4tçinde h&Yuıu bulunan rüzel 
bir park kurulmuştur. Ayrıca 
ltir gençlik parkı vücude getir
lllek için belediyece bazı araa
'ar istimlak edilmittir. 

• 

Piyasnda keten tohumu ve 
susam iizerine işler çoktur. Su
sam helva imalathaneleri tara
fından aatın alındığı gibi, İtal
yaya da ihraç edilmektedir. Son 
hafta içinde ıusamlarımıza kar· 
şı Romnnyadan da talepler baş
Janmııtır. Bu sene ausam maıh
sulü bereketlidir. Gerek i:r ve 
gerekse dış piyualardın auıam-

larımıza kartı f a:ıda talep olma· 
aına ratmen, fiatlarda bir yük
ıeliş hiuedilmemiftir. 

Tiftik ve yapağı piyasasına 

gelince başta Sovyet Rusya ol
mak üz.ere tiftiklerimiz istekli· 
dir. Almanyadan yapağıcıları · 
mıza karşı yeniden talrpler bat 
ıöstermiştir. Fakat Almanya· 
daki fiatları kontrol dairesi, 
yapağılarımıza karşı çok düş
kün fiat vermektedirler. Kon

trol dairelerinin ihracat mad
delerimize kar,ı teklif ettiği fiat
lar, Almanya ile iş yapan ta· 
cirlerimizi müşkül mevkide bı
rakmaktadır. Kontrol dairesi de 
fiatları aık aık değİftirmektedir. 

Bilbaua bu hal ihracat tacir
lerimizi daha mütereddit bir 
vaziyete sokmaktadır. 

Türkiye· Almanya arasında 
yeni ticaret anlatmaları yapıl· 
dıtı bir aırada ihracat tacirle
rini müşkül mevkiden kurtar· 
mak lazımdır. 

Kontrol dairesinin fiat teklif 
(erinden Alman ithalatçı firma
ları da memnun detildirler. Her 
iki memleket araaındaki ticaret 
münasebetlerini artırmak için 
kontrol dairesi gibi müşkülata 
aebebiyet veren miniaları orta· 
dan kaldırmak lazımdır. 

ihracat tacirlerinin en bilyük 
ümitlerinden biri de budur. 

Uyuşturucu maddeler 
inhisarları bilançosu 

Uyuıturucu maddeler inhisar 
iıılareainin 1937-1838 finans yılı 
bllinçoıu Bankalar H .. yetince 
tasdik olunmu,tur. 

~.,.. ................................. .. 

,;, 

Demir ve Madeniyat 
İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

la kır (Talata ve yuvarlak) kileıu 68 
Çinko ,, 27 - '.29 
9e•ir (Camlık köıelaent) 

" 
ll,5Q - 12,5t 

., (görtlcöıe, lama, yuvarlak) ., 10,50- 11 
n (Mılalık sil•e) 

" 
12 - 13 

" (Putrel) 
" 

10,50 
n (Siyah çemlter) 

" 
13 - 13,5~ ,, (Yuvarlak çubuk) • 10,51- 11 

Karfiçe ,, 15,25- 17 
Kalay (Çubuk) 

" 
-270 

Saç (Galvanizli dtiz) 
" 

20 - 24 

" ( ,, elukhı) 
" 

21 - 22 ,, (siyah) 
" 

14 - 18 -

Harici Etonomit Ha~erler 
Londra piyasasında 

zeytin satışları 

En mühim zeytin ihtiyao nı lı
panyadan temin etmekte olan ln
riltere'cle mevcud taleb bilhassa 
yeşil zeytin içindir. Siyah zeytin 
için, herinde ehemmiyetle d ru

lacak der ccde, ne talcb ve ne 
de alıcı vardır. Mütenddid zeytin 
ithaliitcı\ım ile yapılan temaslarda 
bunlardan hiç birisi siyah ıeytin 
ile ali.kadar olm amııtır. 

Yeşil lleytinler şu şekilde tu
nife tibi tutul111aktaıdır. 

l - 70 89 tanesi bir kilo olan 
2 - 90 100 

" " " 3-100/110 ., ,, ,, ,, 
4 - 1101120 

,, 

,, " ,, ,, 
Bunlardan en ziyade taleb 

90 100 ve 100 110 tanesi bir kilo 
afırlığındıı olanlar içind ır . Dolgun 
ve etli zeytinler bilhassa revaç
dadır. Hali hazırda fintlıı r beher 
kırk kilo için (C. 1. F.) bir nu· 
mara 42 şilin 6 peni, iki numara 
46 şilin 3 peni, üç numara 50 -
ve dört numara 57 şilin 6 pcnidir. 

Zeytinler (40) ve (130) kilolu" 
kaplarda gclmek•edir. Piyasada en 
ziyade (40) kiloluk kaplarda gelen· 
ler aranmaktadır. 

Zeytinlerimizin satışının temin 
edilebilmesi ıçin bunları muhak
kak surette strandard bir şekilde 
röndermek icabetmektedir. 

Kıbrıs'da zeytin rekol
tesinin himaye si için 

tedbirler 
Kıbrıs hült6meti eylul ayında 

zeytin rekolte•inln himayeıi için 
kararJıır ittihaz etmiştir. Zeytin
ler muhyyen zamanda toplana· 
caktır. Ağaçlardan danelerin 
vurma suretile dökülmeai meno
lunmuttur. Aynı zamanda zey· 
tin iatihıııali muvakkaten tem· 
did edileeektir. 

Filistin narenciye fi
danlıkları sahaları 

1922 senesinde 29.000 d6nüm 
olan Filiatin narenciye fidan
lıldarı sahası 1936 nihayetiade 
298.000 dönüme yükaelmiştir. 
1932, 1933 ve 1934 aenelerinde 

mühim miktarda yeni fidanlık
lar teıis edilmiştir. 

Alman deri kontrol 
dairesinın fiatları 
Kontrol daireainin aon xa· 

manlarda kabul ettitl bazı deri 
kalitelerine aid fiatlar atatıda 
göaterilmittir: 

Tiftik tuta 109 daneai 110-115 
kilo yüzde 25 ikinci fob 65 ku· 
ruş. Koyun derisi Ankara hava 
kuruıu 16 ili yüzde 25 ikinoi 
fob 56 kuruş. Keçi 100 danesi 
145 ili 155 kilo yüztle 30 ikin· 
ci fob ii kuruş. 

Y unanistand zeytin
yağı v rgilerinin afvı 
hakkında mevzuat 

Yunaniatanda istihsal edilen 
"'zeytinyağlarından alınmakta ve 
okka başına 7 drahmi kadar : 
tutmakta bulunan zeytinyağı 
resmi ile munzam vergiler 
10-11-38 tarihli reami gazet de 
ilin edilen 8-1 J-38 tarihli ve 
1462/938 numaralı kanunla lağ· 
vedilmiştir. 

Bu vergi mikdarı bereketli 
bir mahaul ıeoeıinde 100 mil· 
yon drahmiıi hükumete aid re
aim ve 50 milyon drahmiai de 
bir takım hususi sandıklara, 
teıekküllere mabıua olmak Ü· 

zere ceman 150 milyon drahmi
den ibaret iken, hükumet zey
tinyağı iatihaalitır ı canlandır
mak ve nefis ya mikdarını 
artırma makıadile oldukça mü
him olan ve 'bu güne kadar ka· 
nunen tediye edilmekte bulu· 
nan bu vergileri müıtahsiller 
lehine olmak üzere latvetmiş 
ve yalnız zeytin mahsullloün 
düşmanı olan daküa haşeresile 
diğer haatalıklarının tadavisi 
karşılığı olmak ve bu ıuretle 
müıtahsiller lehine aarf edilmek 
üzere 1,70 drahmiden ibaret o· 
lan daküs verriıini ipka eyle· 
miştir. 

Bu verri, Adalarla, Voloı, 
Yition, hilos, Parnasia, Almi
ron ve Trihoni ve civarları is
kelelerinde, bir taraftan diğer 
tarafa nakil veya dış ülkelere 
ıevk edilirken gümrük memur
ları tarafından beher okka zey
tinyağından 1,50 ve beher okka 
zeytinyağı po•asından 1,20 drah· 
mi ve Yunanistanın diğir iç ta 
raf mahallerinde de zeytinlerden 
yağ çıkarılan yağhanelerde be
her okka yağdan 1 drahmi ve 
behdr okka zeytinyağ posaaın
dan 0,70 drahmi nakden veya 
çıkarılan zeytinyatı ile poaala~ 
rından yüzde 3 niabetinde ol
mak üzere aynen tahail oluna• 
caktır. 

Yemeklik zeytinler dahi dış 
ülkelere ihrac edildiği esnada 
bunların beher okkaaından bir 
drahmiye kadar vergi alınacak
tır. Bu verıiler tahsil edildikçe 
zeytin ağaçları hastalıklarının 
tedaviainde kullanılmak üzıtre 
huauai bir kanunla tetkil edil· 
miş olan "Ziraat, Hayvanat ve 
Madenler Merkez Sandıtı,, na 
teılim olunacaktır. 

Romanyada ceviz ih
racatından resim 

alınmıyacak 

Romanya hükumeti, kabuklu 
ve iç ceviz ihracatını tepik et 
mek makaadile, bundan böyle 
ceviı ihracatından rüınrük rea· 
mi almamata karar veFmİf ve 
keyfiyeti alakadarlara llildir· 
mittir. 

1 

inşaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Diyarbakır Belediyesinden : 

400 lira bedeli keşifli Ç tinkaya kapusunda Birinci 
Umumi Müfettişlik binalarına giden yola tesı:tdüf eden ha· 
mırvat su borularınm kiirgir menfez içerisine alınması için 
20.12.9.18 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 9.1.939 pazartesi günü saat onda 
belediye encümeninde ihalesi yapilacaktır. Talip ola ların 
yüzde yedi buçuk teminat muvakkata akçası olan 30 lira 
mal sandığına yatırdığına dair makbuz ilmühaberi veya 
teminat mektublarile encümene müracaaı etmeleri ilin 
olunur. 

lstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 1272 lira 85 kuruş olan Erenk6y istasyon 
yolunuu tamirine aid a~ık eksiltme 16.1.939 pazartesi gü
nüne uzatılmıştır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya· 
zıh vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair Nafta müdürlüğüll'deu alacakları fen ehli
yet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile gs lira 46 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yu
karıda yazılı günde saat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

Ankara Belediyesinden: 

Hacettepede yaptırılan merdivenlerin kenarlarına duvar 
ve küpeşt" imaline ve merdivenlerin tevsii pazarlıkla yap· 
tırılmak üzere bir hafta müddetle açık eksiJtmeye konul
muştur. 

Muhammeci bedeli 810,40 liradır. 
Muvakkat teminatı 61 liradır. 
KPşifoamesini görmek i~teyenlerin her gün yazı işleri 

kalemin P. ve ihale glinü 13.1.939 cuma günü saat 10,30 da 
yapılacağından isteklilerin Belediye encümenine müracaatları. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 

İhalec:inin 3 J .939 tnrihinde yapılacağı ilan edilen mem
leket ha:::tane i 1çin alınacak alatı cerrahiye eksiltmesi 4.1 39 
tarihinden itibaren on gün uzatılnıı§tır İhalenin 14.1.939 
cumartesi günü aat 10 da yapılncaAı ilan olunur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. - . -
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Tahmini fiyatı 
Cinsi Adet Lira 

Yün battaniye 100 ... 
" " 100 9 

200 adet battaniye açık eksiltme suretiyle satın alına· 
caktır. Beherinin tahmini fiyatı yukarda hizalarında iÖS· 

terilmiştir. İlk teminat miktarı 172 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmesi 23.1.939 pazartesi günü saat l l de V ek a

let satınalnıa komisyonunda yapılacaktır. 
Nümune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebi· 

lir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat -.eya mak
buzlariyle komisyona gelmeleri. 

• • • Müteahhid nam ve heaabına beher metreaine tahmin edilea fia· 
tı 74 kurut olan 3300 metre haki ve 1543 metre 11İyah aaten iha
leıi rüninde talip çıkmadıtından bu defa pazarlıkla satın alına• 
caktır. 

Pazarlıtı 25.1.939 çartamba ıünü aaat 14 eledir. 
lık teminatı 269 liradır. 
Eksili:me ve f&rtname i bedelaiz olarak M. M. aatınalma ko niı-



Sayfa 2 M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MUnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfa61, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harıla 

Su borularının lcirgir menfez içerisine alınması işi 
Erenltöy istasyon yolunun tamiri (temd) 
Hacettepede yaphrılan merdivenlerin tevıii ve 

lcenarlarıaa duvar ve küpeşte imali 

aç. eks. 

" pu. 

400 -
1272 85 

810 46 

llAylar, Klinik va ispençiyari alAt, Hastana Lav. 

Alitı cerrahiye (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaflr v.a. 

Kanaviçe: 90000 •· 
Yün battaniye: 200 ad. 
Yatak kılıfı: 14 ad.-terlik: 14 çift-nevresim: 28 ad 
Saten haki: 3300 m.-aaten ıiyah: 1543 m. (temd) 

kapalı z. m. O 12 
aç. ekı. 
paz. 

• m. O 74 

Mobilya ve bliro anası, Mufamba-Halı v.s. ----
Sıra, mala v.s. mefruşatın cililandırılması 

Kereste - Tahta v.a. 

Kereıte 

Nakliyat - Bofeltma -Yükhltm 

Yaprak tltilnlerinin nakli iıi: 210 t. 

MDleferrlk 

Cam, cam macunu, çivi ve boya 
Yapı mıb:emeıi: 20 çeşit 
Kereste, cam, çivi ve macun: 4 çeıit 
iç ve dış liıtiği: 4 ad. 
Baklavalı uç: 550 le. 
Rekorla birlikte telli keten hortum: 300 m. 
itfaiye Botaziçi motörü için malzeme: 6 kalem 
Etüv tamiri 
Mantar: 150000 ad. 
Boru: 6 cins 
Uçuş rözlOğii: 50 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Çekirdek•iz üzüm: 2 t.-amasya eriti: 900 k.-ku
ru kayııı: 600 lt.·incir: 600 lt.-portakal: 9000 
ad.-cevia içi: 500 k. 

Sadeyaf: 250 it. (temd) 
Börülce: 700 ,, ,, 
Pirin9 çorbalık: 450 it. (temd) 

,, pilavlık: 500 ,, • 
Yulıf: 20 t.-lturu ot: 20 t. 
Pilulık piriaç: 5000 k. 
Yulaf: 45-50 t. 

b Müzayedeler 

Fa1ulye: 14770 it. 
Tarama havyarı: 4304 k. 
Hortum, bahçe rekoru, hoparlör, beazin tankı 

talumba11, battaniye v .s. 

XIW 

yooundaa alınır. 

pu. 100 -

pn. 

a,. eki. 3412 -

pu. 

• 
• 
" 
• 
" 
" 
• 
" 

55 30 
100 -
480 -
490 -

66 88 

kapalı a. 11355 -
aç. eka. 2000 -

a9. eka. 

pu. 

" aç. ekı. 

paz. 
kapalı z. 
a9· art. 

it. o 90 

" o 09 
" o 15 
" o 22 

8011 52 
176 42 

Pazarlıfa gireceklerin 2490 aayıb kanunun 2 ...e i maddelerin
de gösterile. veaaikle ve temioatiyle birlikte ihale ıüaünde M.M. 
V eklleti utıaalma komiayonuna müracaatlara. 

Ankara Levazım .Amirliği Satınalma Ko .. isyonunda11: 
14 adet yatak kılıfı 14 çift terlik ile 21 adet nevre

sim pazarlıkla alınacaktır. 

Talihlerin teminatlarile birlikte 7.1.939 cumartesi rü
nü saat 11 de Ankara levazım amirliği aatı•alma komis
yon•na gelmeleri. 

• • * 
90000 metre kanaviçe alınacaktır. Bak : inhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. -
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Balıke ir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Kabili tezyit ve tenkis kaydile Ağunya inhi arlar anba
rından Bandırma bakım evlerine taşınacak 175 bin ve aynı 
kaydla Yenice İnhisarlar anbarmdan yine Bandırma İnhisar
lar bakım evlerine nakil edilecek 35 bin ki ceman 2 IO bin 
kilo iaare malı yaprak tütünlerin nakil işi 15.12.938 tari
hinden 13. t .939 tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 

1 teklilerin şartnameyi görmek ve bedeli muhammen olan 
3412 liranın yüzde 7,5 teminat akçasını yatırmak üzere 
13.1.939 gününe kadar Çanakkale inhisarlar müstakil mü
r!ürlütüne müracaatları. 

Kereste, tahta ve saire 
* • • 

Kereste alınscaktır. Bak: Müteferrik sütünuoda lstaalml 
Komutımhğı SAK ilAnına. 

30 -
95 46 
61 -

810 -
172 50 

'.l69 -

15 -

8 50 
15 -
72 -
73 50 
10 03 

851 62 
150 -

134 -

16 88 
4 73 
5 06 
8 25 

yüzde 15 -

206 25 

13 23 

Diyarbakır Belediye1i 
lıtanbul Belediyesi 
Aakara Belediyesi 

Urfa Villyeti 

inhisarlar U. Müd. 
M. M. V. SAK 
Ankara Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

latanbul Belediyesi 

lıt. Komut. SAK 

Balıkesir lnhiııar. Ba~müd. 

lat. Komut. SAK 

n " 

" . 
lıtanbul Bolediyeai 

• il 

il " 

n • ,, .. 
inhisarlar U. Müd. 
M. M. V. Deniz Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

Ynkeek Mühendis Mok. SAK 

Kadıköy Vakıflar Dir. 

" . 
" n 
• n 

Selimiyo Aık. SAK 
lst. Komut. SAK 
lst. E•niyet Mtid. 

Edirne Gümrük Mld. 
lıt. Gllmrülıtleri Başm\ld. 
lstaobul Belediyeıi 

M üt ef errik 

Ankara Belediyesinden: 

w::s: 

9-1-39 10 -
16-1-39 14 30 
13-1-39 10 so 

14-1-39 10 -

21-1-39 16 -
23-1-39 11 -
7-1-39 11 -
25-1-39 14 -

9-1-39 14 30 

9-1-39 10 -

13-1-39 - -

12-1-39 11 -
9-1-39 10 30 
9-1-39 10 -
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 

12-1-39 14 -
22·2-39 14 -
23-2-39 15 -

Ui-1-39 15 -

13·1·39 10 -
13-1-39 10 -
13-1·39 10 -
13-1-39 10 -
7-1-39 10 -
6-1-39 14 30 

16-1-39 14 -

26-1-39 14 -
11-1-39 
23-1-39 14 30 

Su işleri ambarı Uatiyacı için alınmasına lüzum görl
len 37 kalem malzeme 15 gü11 müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 2781 liradır. 
Muvakkat teminat 208,60 liradır. 
Şartnameıini görmek istiyeolerin her gün yazı itleri 

kalemine Ye isteklilerin de 20.1.39 cuma günü saat 10,38 
da Belediye encümenine müracaatları. 

* * • Su itleri içia yaptırılacak 500 adet su aaati 011 

beş gti11 müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2250 liradır. 
Muvakkat teminatı lM,75 liradır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı itleri 
kalemine ve isteklilerin de 29.1.38 cuma günl aaat 10,30 
da belediye enctiTenine müracaatları. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Buz nakline mahsus bir adet buz nakliye kamyonu a

çık eksiltme saretile satın alınacaktır. 
Muhammen \>edeli 2500 liradır. 
Muvakkat teminatı l 87,50 liradır ve bir gün evvel 

malaandığına yatırılması lazımdır. 
ihalesi ikincikinunun 16 ncı pazartesi günü saat 15 

te belediye enciimeninde yapılacaktır. 
Şartnamesi belediye yazı İfleri 111DdtlrlüğUndedir. ls

tiyenler orada• parasız alabilirler. 
Taliplerin ihale günü teminatlarile birlikte muayyen 

saatte belediye eacümenine •Öracaatları ilin olunur. 

6 İkincilrlnu• 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fiatlar 
CiNSi Atala 

Buğday yumutak 

" •ert 
,, kızılca 

Arpa Anadol 

Kr. Pa. 

5 25 

3.1.938 

Yukan 
Kr.Pa. 

4 il 

Butday 
Arpa 
Nohut 
Un 
Pamuk 
Peynir 
Mı11r 

Gelen 

luai 

oll 

, 
en 

at 

Güz yunu 

Çavdar 

Arpa yemlik 

4 10 

73 -
3 37 

z. yağı 
Kuşyemi 
Yapak - dko 
Tiftik 34 lile 

Z. yatı E. E. 54-
52 -

55- ~~--~----~--------1ber 
Giden Ton 

n 1 ci 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 57 -
Kuşyemi çuvallı ~ 23 

n dökme 5 1 
iç. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Sueam 

135 -
20 10 

Yapak Anadolu 54 -
,, Trakya 

Yulaf 

Mı11r beyaz 
M11ır ıarı 

5 26 

Arpa 
Buğday 

Bakla 
İç badem 
K. fındık 

2000 
201 

3 
ıs 

Buğday 

" 
" 

Dış Fiatlar 
Liverpul 
Şikago 

Vinipek 
Anven 
Londra 

Arpa 
Mııır 

Keten T. : • 
Fıodık G. :Hamburı 

• • L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebza ve Meyve Fiatları 

5.1 939 ======== 
Buelya Sultant Kflo 2C - SO - Gümilşhane elması kilo 12 -

MCJklle 

l5 

Salnzkabağı 

Dolmalık btı.aer 

Sivri billler 

Kır 80111atcsl 

Patates 
Çalı fasulyeal 
Barbunya kırmızı • 

• yeşil • 
Bakla (İr.mirden). 

Şeker fasulye • 
Lahana 
Ispanak 
Kök kere•iz 

Pırasa 

Patlıcan bav 

orta 

W.k 

Karnabahar 

• 
• 

nded 

ı:nginar • 
Ye,u salata 100 • 
Yeşil seğan 

Mayianoz delllet 

6-

J(j -

55 

t 60 
2 
6 -

2 

5 -
10 
3) -

lO -

60-

2 50 
3 
7-

2 00 

20 -
18 

Slynh lzüm 
Amasya elwası 18 -
İnebolu elması 6 -

loglli& elması (taraklı) L0 - 15 

Ankara armudu • 2i - 40 

Karadeniz armudu • 6 - 7 
Mutırılııla 
Ayva 7 - ıo 
Ferik elması .; 

Kestane 
Nar 

• 
• 

.., . - 9 

· -
Muz yerli iO 90 
Muz • l lu - l20 
Agaç kavunJ Adet 

Y ~11 llmonlOO adcd 200 - ,)00 

Ecnebi lımon 100 ,. 160 - 2iı0 

Portakal Dörtyol S6lık 2 O - '.!&O 

" • 64.S 320 

• • o • 225 - wo 
• ıoo • ıc - ıso 
• ıw ıo-5 - 116 

A 

ç 

ç 

F 

K 

Paacar 

Havuç • 
l:ere,;z Yaprak • 

1 50 

-50 
~ 50 

81) -

2-
75 

3-
Portakal Alanya 100 A 180 - 225 ı h 

80 250 - 280 

Şalğam • 

• ~ı turp 

Bayır turpu 
Bal kabağı kilo 
Yer elması • 
Laz elması • 
Mandarin Dörtyol 100 

• Alanya lOO 
• Bodrum 

Rize • 
Fenike 

.. Menın ,, 

2 
s-

3-
ı. -

l - ı 25 

il - 6 -
4- 5-
7 - b -

7ı> - ıoo -
!60 - B50 -

70 - 90 -
90 - 200-

• 

c 

• 
• 
.. 

" 

• 
64 275 - soo 
36 

Fenike 160 ıuo -
• 200 400 -, 

Rize 

• 

96 4;;0 -

~ --
80 

• Mersin Y af ı20 800 

• 
• 

Marul 

,, 

• 
" 

9G 
120 
200 

lstanbul Komutanlığı S•tınalma Kemisyonundan: 

Nakliye taburu için kereste, cam, çivi ve macun ol•' 
üzere dart çeşit yapı malzemesi satın alınacakhr. Paıl: 
lığı 9 ikincikinun 939 pazartesi günü saat 10 da yapılt 
caktır . isteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda kor'
tanlık ıatınalma komiıyon•na relmeleri. 

• • • Yedek Subay ekulunun ordu eyi kısmı için lil; 
mu olan 20 çeşit yapı malzemesi saba alınacaktır. Paı,~ 
lığı 9 ikincikinu• 939 pazartesi güaü ıaa\ 10,30 da '1p• 

pılacaktır. İ!teklilerinin belli •il• Ye saatte Fıadıklıda lı( 
mutanlık aahaalma ko•isyon•na relmeleri. 

* • * Taıkııla için ca•, cam macuau, çivi ve boya 
mak iizere 5 9e1it yapı malzemesi satın alınacaktır. ~..i 
zarlığı l2 ikiacika•un 939 çarıa•ba l'Üoi saat 11 de Jj 

pılacaktır. isteklilerinin belli gün ve saatte Fıadıkb 
kemutaabk ıatıaalma kemiıyen•na ı•lmeleri· 

B 
n 

n 
d 
k 

h 

k 
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İsta bul Be ediyesinden: 
'\ frzak, Zahire, Et v Sebze: 

Muhammen bedeli Teminatı 

faiye lüzumu olan muhtelif ebatta 
3 tane iç, 1 tane dıt lastik 55 30 8 30 

ollar şubesine lüzumu olan 6,5 mi· 
metre kalınlığında 5~0 kilo bakla-

vah saç 100 15,00 
Temizlik işlerine 300 metre 12 çift 

rekorla birlikte telli keten hortum 480 72,00 
tfaiye Boğaziçi motörüne 6 kalem 

malzeme 490 73,50 
lıtanbul Tephirhanesine ait seyyar 

Etüvün tamiri 66,88 10,03 
Fatihte 40 ıncı mektepte sıra, 

masa vesair mefruşatın cililan· 
dırılması 100,00 15,00 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı itler ayrı ayrı pazarlığa 
konulmuştur. Evrukları Encümen kaleminde &örülebilir. İ11tek
liler hizalarında gösterilen teminat makbuz veya mektubile 
beraber 9-1-939 pazarteıi günü ıaat 14 buçukta Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. 

İnşaat Malzemesi 
İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Alçı yerli 50 kr lık torbası 300 - 400 . .. 40 n ., 80 - 90 
,, almın 50 n ., 400 - 500 

Aıfalt verlı kilosu 
,, ecnebi ,. 

Çimento yerli 50 lcg. çuvalı 
50 ,, ,, ., ecnebi 

Çini {mollliktın) taneli 
,, (çimentodan) n 

Fayans ecnebi n 
,, ,, • (aksamı) 

Kireç (ıa) tonu 
,, (toz) ,, 
,, (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
.. 

taneıi 

n (E.skiıebir) 
,, (Kütahya) 
• (Büyilkdere) 

" ,, 
,, 

Künk (çiınento) santimi 
,. (toprak) 
,, (dökme boru) 
,, (ecnebi) 

numarası 

kUoıu 
,, 

Metre mikabı 
bini 

Mermer (>erli işlenmiş) 
Tutla (BüyOlı:dere prese) 

,, (F erilcöy delıksiz) ,, 
,, (KiQ-ıthane delildi) ., 
n ( ,, dclikıiı) ., 
,. (at•ı, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (fran112 prese) ., 

Kereste (döıemelik köknar) Metre mikabı 
n (çıralı, lambalı) ,, 
,, {tavanlık köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
,, {sıvadibi köknar) ,, 
,, (pervazlılı. lıı::ölıı::nar) ,, .. 

11 - 12 
- 100 

5 7 
3,50- .ıı 

5,50- 7 
6,50- 10 

800 - 100 
600 - 700 

O, 75 1 

10 
8 

12 

3,50-
17 

3 
4 

18 
20 

- 800 
19 

3500 
1300 -1500 
1500 -1800 
1800 -2100 

10 - ıs 
27 - 28 
20 22 
3900-4800 
4200-5200 
4200 5000 
4200-5200 
4500-5200 
4500-5200 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Aded Aded 

1 - Tavel 20 gözlü motörlü ) 1 - Schoper kumat mukavemet 
tam takım) makinesi 

1 - Çile maklneei ,, ,, ) 1 - 100 klloluk haus ll&1kül 
1 - Seriplin 10 kiloluk ) 1 - Adi terazi. 

Bursa ipek Kondiıyonman Bürosu için müfredatı yukarıda ya
zı lı ale ) .. r alınacaktır . Vermek iıtiyenlerin 1.2.939 tarihine kadar 

Bur1a Ticaret Odasına müracaatle tekliflerini yapmaları ilin olu
nur. 

M. M. V. Deniz Levazım Satınalma Komiıyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 11355 lira olan ve ıartnamede yazılı bu

lunan 6 cinı borunun ka ah zarfla ekıiltmeai 22·2·9}9 tarihi ne 
raıtlayan çarfamba günü ıaat 14 de vekalet binuında mütetek
kil komiıyon•muzda icra edilecektir. 

Şartoa111eıinl almak iıtiyenlerln her .OD komiıyona müracaat
ları. 

Ekıiltmeye girmek iıtlyenlerin hclli ıünde eksiltme .. atinden 
bir 1aat eneline katlar 151 lira 62 kuruşluk ilk teminat Ye ka· 
nant belgeleriai havi kapah teklif zarflarını makbuz mukabilin· 
de komiıyon batkaalıj'ına Yermeler!. Poıtaaa olaeak ıeeikmeler 
kabul edilmez. 

M. M. V. Satınalma Komlıyonundaa: 
50 adet uçuş ılSzlütü açık ekıiltme ile ıc)ln alınacaktır. Mu

hammen beııleli 2000 lira olup ilk teminat miktarı llO liradır. 
Eksiltmeıl 23·2-31 perfemlle ıünü ıaat; 16 de vekilet utıaal

ma komiıyonunııla yapılacaktır. 
Nilmune ve t•rtaame.I her ıü• komiıyonda ılrGlebilir. 
İıtıklilerin belli aaatte ilk tc•i.at mektup veya aıakbuzlarile 

komiıyona gelmeleri. 

••• 

150000 atlet mantar alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 
Müd. ilanlarma. 

Lntiyu Nlliili ve , .. İfleli 
.....,rfıliiıl-M•( ·~ 

Buılcbjı 7er: ARTUN ... 19*T 

ç.ı.. ;ıı· ....... N._ 10 1 

İstanbul Emniy t MtidllrlUğünden : 
Polis süvari hayvanları için azı 45000 çoğu 60000 ki

lo yulaf açık eksiltme suretile alınacaktır. İsteklilerin 
16.1.938 pazartesi günü saat 14 te 206 lira 25 kuruşhık 
teminat makbuzu ile Defter.Jarlık Muhasebe Mlldllrlftğü 
dairesinde kurulu komisyona müracaatleri. 

Erzurum Askeri Satınalma Komiıyonundan: 
Kan garnizonu için 400 ton, Ardahan garnizonu için 140 ton 

Sahnalar garnizonu için 60 ton un kapalı .ıarfla eksiltmeye ke
nulmuştur. Kars için alınacak unun tahmin b•deli 52000 lira te
minatı 3850 lira, Ardahan için alınacak unun tahmin bedeH 21000 
lira ilk teminatı 1575 lira, Sahnalar için alınacak unun tahmin 
bedeli 8400 lira, ilk teminatı 630 liradır. 

Ekıiltmeleri 19.1.39 perşembe günü Erzurum Aı. 1atınalma 
komisyonunda yapılac 'ktır. Ardahan ununun eksiltmesi ayni gün 
saat IO da Sahnalar ununun eksiltmesi ayni gün saat 11 de Kars 
ununun eksiltmesi ayni gün saat 15 de yapılacaktır. 

Teklif mektupları işbu saatlerden birer saat evvel komiıyona 
verilmiş veya posta ile gönderilmiş bulunacaktır. Şartmamui her 
gün Erzurumda komisyonda görülür. 

Malatya Askeri Satıııalma Komisyonundan : 

Malatya garnizonu ihtiyacı için 470 ton kuru ot' un mü
nakasası kapalı zarfla yapılacaktır. İlk teminata 2115 liradır. 
ihalesi 13-1 -939 saat 10.30 da yapılacaktır. 1stekliJerin belJı 
gün ve saatte ~ ı ala.tyada askeri satınalma komisyonunda bu· 
lunmaları. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan: 
Mst. mevki birlikleri ihtiyacı için eksiltmeye konulmuş 

olan :l8400 kılo kuru soğana 7 .1 ı.938 tarihindede talip 
çıkmadığından 7. 1 .939 tarihine kadar bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmışhr. 

Talip olanların hergün 224 lira teminat akçalariyle 
birlikte Mst. mevki satınalma komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

• • * Mst. mevki birlikleri dokuzuncu alay ihtiyacı için 
eksiltmeye konulan yüz elli bin kilo samana 7.12.938 ta• 
rihindede talip çıkmadığından 7.12.938 tarihinden itibaren 
1 .1.939 tarihine bir ay müddetle pazarlığa bıralulmıstır. 

Talip olanlar mezkur tarihe kadar hergün 169 lira 
teminat akçelerile birlikte Mst. mevki satanalma komisyo· 
nuna müracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiat 92 kuruş olan 
100,000 kilo sadeyağ kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 25. 1.39 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk te
minab 5850 liradır. Evsaf ve şartnamesi 460 kuruşa 
Ankarada omisyondan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 3 maddelerınde gösterilen vesaikla te· 
miaat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V. sabnalma komisyonuna 
vermeleri. 

Selimiye Askeri Sabnalma Komiıyonundan : 
Knrndeniz Boğazı birlikleri hayvanatı için evsafı dalııilinde 

20,000 kilo yulaf ve 20000 kilo kuru ot 7. 1.939 cumarteıi günü 
ıaat 10 da pazarlıkla 1ahn alınacaktır. İıteklilerin pazarlık için 
tayin edilen gün ve uatte yüzde 15 kati teminat paralarile bir· 
likte Selimiyedeki tümen Hhnalına komisyonuna gelmeleri. 

••• 
Üzüm, erik, kayısı, incir, portokal, ve ceviz, alına· 

caktır. Bak : Yüksek Mühendis Mektebi SAK ilanlarına. 

@ ==== ===- mı 

i11tanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatroıu 

Tepe batı 

' illi ili' ıııı ı 
111 l 

1111111 

ORAM KISMI 

Bu akıam 

Hat 20,30 

Asmode 
5 Perde 

lıtanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroeu 

Bu akşam 

saat 20,30 da 

KOMEDi KISMı 

Mum Söndü 
Komedi 5 perde 

Ankara Borsası 
5.1.939 

Açılaş Kapanış 
1 lnriliz &irası 5.85 5.85 

100 Dolar 126.5375 126.5375 
100 Franıız fr. 3.315 3.315 
100 Liret 6.66 6.66 
100 lıviçre fr. 28 5875 28.587S 
100 Holanda fi. 6'. 7775 68. 7775 
100 Rayhiomark 50.76 50.76 
100 Belçika fr. 21.35 21.35 
100 Drahmi 1.0675 1.0675 
100 Leva 1.5375 1.5375 
100 Çek. kronu 4.3375 4.3375 
10t) Pezeta 5.85 5.85 
100 Zloti 23.8775 23 8775 
100 Pengo 24.7675 24.7675 
100 Ley O 8950 0.8950 
100 Dinar 2.80 2.80 
100 Yen 34.1525 34.1525 
100 f1Veç kronu 30.1275 30.1275 
100 Rable 23 8575 23.8575 

ESHAM ve TAHViLAT 
Sivu-En:urum ili - .- -.-
1938 yüzde 5 ik. ---.---
Erganı 19.55 19.55 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

90000 metre kırmııı çizgili kanaviçe kapalı zarf uıu-
lile eksiltmeye konmuştur. . 

ll- Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş hesabile 
10800 lira ve muvakkat teminatı 81 O liradır. 

ili- Eksiltme 2t.1.939 tarihine rastlayan cumartesi ıünü 
saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaklar. 

JV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şu· 
beden alınabileceğı gibi numune de görülebilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 
7,5 güvenme parası makbuz ve banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların iaale gü
nü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Ko
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lbımdır. (113) 1-4 

• • • 
1- Kısa müddetle teslim şartile 23X35 ebadında bir ta· 

rafı temizlenmiş idare monogramını havi iyi cins 
150000 adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 

11- Eksiltme 12.1.939 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- İsteklilerin eksiltme için tayin edi!en gün ve saattf\ 
teklif edecekleri iyi cins mantar numuneleri Ye yüz
de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarılla adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (114) 1-4 

• * * 
Be- Tu· % 7,5 
heri tarı teminatı Ekıiltme 

Cinsi Miktarı Kr. Lira L. K. Şekli Saati --
Matkaplı daire 

desteresi 
1 adet 650 48 75 pazarlık 14 

Oikistrinli kola 2000 kilo 35 700 52 50 açık 14 30 
l- ıartnameleri mucibince aahn alınacak 1 adet mat· 

kaplı daire desteresi ile 2000 kilo Oikistrinli kola hi· 
zalannda yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11--- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala
rmda gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 16.1.939 tarihine rastlıyan puartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden almabilir. 

V- Daire desteresi eksiltmesine iştirak etmek isteyenle· 
rin fenni teklif ve kataloklarını ihale gününden bir 
hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdfirlüğü 
Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler· 
de yüxde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(9378) 4-4 

• •• 
1 - İdaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabrikaaında 

halen mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar biri
keceği tahmin edilen 160,000 kilo tahta parçası pazarlık 
usulile satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim heaa
bile 800 lira ve yüzde 15 teminatı 120 liradır. 

111 - Arttırma 13. 1.939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15.30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
de müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

iV - Numuneler Cibali ve Kutu Fabrikalarında gö
rülebilir. 

V isteklilerin arttırma için tayin edilea ıün ve 
saatte yüz.de 15 teminatlarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9484) 3-4 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mllaakuaya 
konan mevad~ın 

Cinıi 

Muhammen Pey 
Miktarı be~eli akte.i 

Çekirdekıiz üzüm 2000 K. 2·t 00 ) 
Amuya eriti 900 ,, 24 00 ) 

Eluilt· 
menin 
tarihi ıaatı 

Kuru kaym 600 ,, 51 00 ) 134 Ol 16.1.139 IS 
incir 600 ,, 22 00 ) 
Portakal 9000 adet 3 51 ) 
Ceviz iç 1§()() K. &O 00 ) 
1- Mektebin 938 mali seneai zarfındaki meyve ihtiyaçları açık 

ekıiltme ile alınacaktır. 
2- Bu ihtiyaçların cinı ve miktarlarlle muhammea bedelleri ?fi 

Hk teminatları ekıiltmenin hrib ye uab hizalarında ılS.te
rilmittlr. 

3- l.tekliler 938 mali aeaHin• ait Ticaret oduı nıikalarıaı 

ıöıtereceklerd ir. 
4- Şartnamelerini glSrmek iıtiyenlerin her giln ve elrıiltmeye 

gireceklerin llelli ıin ve ıaatte Gümütıuyunda mektell bi
D811 dahilindeki Komiıyoaa milracaatları ilin olunur. {100) 
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ABONNEMENTS: Qıotidien tles Adjudicationı 
ADMINIS TRA 1101'1 

Ville et Province •• 
3 MOIS Ptrı. 450 
6 • ~ 850 

12 9 ft 1500 MUNAKASA 
Y orhourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Pcrchembe Bazar 

Etraarer: 12 aoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S GAZETESi 
T,l,phone: 49442 

Botte Poıtale N. 1261 

Pour la Publlcit' ı'adre11u 
i l' Adminiıtration journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreue T'l'rraphique: 
l•tanbal - M0NAKASA 

. 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet tic l'aaljudication Mode Prix 
d'adjudicat eatiaatif 

A) Adjud ications au Rabaiı 

Caution. 
proviaoire 

Lieu d'adjudicıtion et du 
Cahier du C .. arrcı Jours Heure 

Gonstru•tlon-Riparatlon-Trav. Publlcs-Materlal de Constructıon-Cartoaraphle 

Trav. de deplace•ent dea tuyaux d'eau daaı 
dalotı en maçoanerie. 

Conıtruction route ıtatioa [renltöy (ıj .) 
Trav. ag-randiıı1tment des eacılierı oonııtruitı 

a Hacettepe et COHtruction mur et main 
courante au bord de ceı HcaHera. 

Publiquo 

" Gre t gre 

400 -

1272 65 
810 40 

30 -

95 <f6 
61 -

Muaicipalite Diyırbık:ar 

Com. Per•. Municip. lat. 
Munloipalite Ankara 

9-1-39 10 -

16-1-39 14 30 
13-1-39 10 30 

P'rodults Chimlques et Phermeceutfquea-lnstrument. Sanitalrea-Fournlture pour H6pltııux 

laatrumentı de chirurgie (aj.) 

Hablllement - Cheusaurea - Tlasua - Culrs 

Canevas : 90000 m. 
Couverture en laine : 200 p. 
Houııse pour lit : 14 p.- Pıntouflu : 14 pai· 

reı· Nevresin : 28 p. 
Satin haki : 3300 m .- Satin noir : 1543 aı . 

(aj.) 

Pli cıch le m. O 12 
Publique 
Gre a rre 

" 
Je m. O 74 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-TaplHerle ete. 

V erni11ageı dca banca, tableı ete. Gre a ıre 100 -

Bola de Conatructlon, Planchee Poteaux ate 

Cbarpeate. Gre a srre 

Tll"llnaport - Chargemant - Dtotlargamaftt 

Tı:anııport ele feuillea de tabacı : 210 t . 

Dlvere 
Publlque 3412 -

Charpente fllouı et plte pour vitre ı .f lotı 
Materiaux de conıtruction : 20 lotı. 
Vitre, clou, peiatur• et plto Jtour vitre 
Cbıabre a atr et paeux : 4' p. 
TôlH oaduleea : 550 it. 
Tromp• ea lin avH raccoul ı 300 • · 
Mıteriel pour moteur Bo~aıiçi : ' lotı 
Reparıtioa etuve. 
Bouchonı : 150000 p. 
Divera tuyaux : 6 lotı. 

Luaettes pr. ıviıtion: 50 p. 

,.rovlslena 

Beurre : 210 le. (aj ) 
Haricots : 700 le. (aj .) 
Ris pour aoope : 450 k. (ıj .) 

,, ,, pilav : 500 k. ,, 
AvoiDe : 20 t.- Foin : 20 t. 
Riz pour pilav : S t. 
Raisin secı sanı pepin : 2 t .- Pruae : 900 le.

Abricotı : 600 it.· FiguH : 600 k.- Oran· 
fH: 9000 p.- Noix de~ortiquee : 500 k. 

AvoiH: 45-50 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Haricotı Hcı : 14770 lı:. 
Kaviar (tarama) : 43044 k. 
Tromp•, raccordı, haut·parleur, pompe pour 

tıalc de benzine, cooverture ete. 

Gre a gril 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

Si 30 
100 -
480 -
490 -
66 88 

Pli caoh 11355 -

Publique 2000 -

Gre a rre 

" Publique 

" 

Gre • : rre 
Pli cacb. 
Publique 

le le. o 90 

" o 09 
" o 15 
,, o 22 

8011 52 
176 42 

il) M 0 Z A Y E D E L E R 

Kırklareli Orman Dairesinden: 

Miktarı M. vahid F. 
Cinsi kental Kuruı 

Meşe kömürü 380 50 
Kır.ıc.lareli vilayetinin Dere~ öy nahiyesi dahilinde Kurtepe 

Dev Jet Baltalık oı manmdan 380 kent ı l kömür satışa çıkarıl· 
mıştır. 

Satış 11.1.939 çarşamba günü saat 16 da Kırklareli or· 
man idaresinde yapılacaktır. 

380 kerıtal meşe kömürün \bir kentalı) muhammen va
hid fiatı 50 kuruştur. 

Şartname ve mukavelename projeleri Edirne ve Kırklar
eli orman idarelerinden alınır. 

Muvakkat teminat 15 liradır. 
Satış umumidir. 

• • • 

610 -
172 50 
- --

269 -

15 -

8 30 
15 -
72 -
73 50 
10 03 

851 «S2 

150 -

16 86 
• 7S 
5 06 
8 25 

15 ~ 

134 -

206 25 

u 23 

Cinai 

Vilayet Urfa 14-1·39 10 -

Com. Acb. Econ. Monop K.tache 21-1-39 11 -
Coa. Ach. Min. Def. Nat. Ank:. 23·1-39 11 -
Com. Ach. lntendaace Aalcara 7-t-39 11 -

Com. Aeh . Min. Def. Nat. Ank. 25-1·39 14 -

Co•. Perm. Mun . lıtanbul 9-1-39 14 30 

Coa. Ach. Commıad. Iıt. Findikli 9-1-39 10 -

Dlr. Priacipıle MoaopolH BalikHir 13-1-39 - -

Com. Aelı. Coa•and. Ist. Findikli 

" 
" Com. Perıa. M.nicip. lıtnbul 

" ,, 
• 
" Cem. Aoh. Eeon. Monop. K.tıche 

Com. Acb. lntend. Marit. Min. 
Def. Nat. Ankara 

Com. Aeb. Mi11. Def. Nat. Ank. 

Dir. Vıkoufı Kadıköy 

• 
" 
• 

Com. Ach . Milit. ~elimiye 
Com. Ach Command. Ist. Fıadikli 
Com. Ach . Ecole Ingenieur G.ıuyu 

Dir. Stlrete Iıt. 

Dir. Do111aeı Eair•e 
Dir. VHtes Douaneı Iıtaabul 
Com. Perm. Munieipallte Iıt. 

9-1-39 10 -
9-1-39 10 ,,, 

12-1-39 11 -
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 

12-1-39 14 -
22·2-~9 14 

23-2-39 15 

13·1-39 10 -
13-1-39 10 -
13-1-39 10 -
13-1-39 · 10 -
7-1-39 10 -
6-1-39 14 30 

16-1-39 15 -

16-1-39 14 -

26-1-39 l<f -
11-1-39 
23-1-39 14 30 

Miktarı M. vahit P'. 
keatal lira kr. 

Mete odua 3868 9 
Kırklareli villyetinia Dereköy nıbiyeıi dahilinde At•ıca kıy· 

natı Devlet bıltalıle ormanındaa 595 ıter muadili 3868 kental m•ıe 
odunu (dikili) aatııa çıkarılmıştır. 

Sıtıt 11.1.39 çırşıaba fÜnil aaıt 15 te Kırklareli orman idarHin· 
de yapılacaktır. 

595 ıter muadill 3868 kental oduau (bir keatalı) mu bammen vahid 
fiyata 9 kuruıtur. 

Şartname ve mukavelename projeleri EdirDe ve Kırklareli orman 
idarelerinden alınır. 

Muvakkat teminat 'l7 liradır. 
Satıı umumidir. 

• • • Ciaıl Milıııtarı M. vabid fi at 
Mete ldSmftrü 1183 kental lSO kurut 

Kırklareli vlllyetlnin Kofçaa nahiyeııi dahilinne Allku•luk 
dnlet baltalık orıaanındaa 1181 kental meıe klSmürü ııatııa çıka· 
rılmıttır. 

Satı, 11.1.939 çarıamba rllnl ıaat 15 te Kırklareli Or•an lda
reainde yapılacaktır. 

l 18i kental meıe lılmirl bir kentalı muhamme. nhid fiatı 
~O kr. 

1 Avis Officiels 
De I' Administration Generale des Chemi 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

90.000 piece• de douilles de tirefonds •n boiı de c 
taignier d'une valeur estimative de 14.400 Ltqs. en 
oü elles aont de ıection carree, et de 16.200 Ltqs. 1 
elles sont de section roade seroat achetees par vtl S 
d' adjudica ti on sous pli cachcte le mardi 17 janvi er 1 gİ, a 
a 15 h. 30 au local de l'Admiaistration Generale a Af.. 
kara. 

Ceux qui deıirent y prendrc part doivent remettre · 
la Preıidencc de la Commission le jour d.e l'adj~di.catiı~ıı 
jusqu'a 14 h. 30 leurs offres, une garanbe provısoıre rdil 
JOSO Ltqs. pour Jes douilles de section carree et de 121 T ' 
Ltqı. pour celles de section roade, et les certificats • 
geı par la loi. ae 

al Les calıiera des charıes ıont distribues gratuitem• z: 

a Ankara par le Service deı Approvisionnemeah et 
Haydarpaşa par le Bureau de Riception. (9552) 3 -

Müteahhitlerin Takvimi 
z 

Cumartesi 7 .1.g3g 

ElbiH1ik ıabırdia (M. M. V.) No 905 
• Çam toarutu (Devlet Ormaa lıletmeai Karabük Revir Aairli 

No 922 
Kuu ıot•• ve 11m•• (Çaaala. Mıt. Mvk. Sak.) No 922 
Harp akademlıiade yap. taairat (lat. Komut.) No 9~' 
• Hayvan (Gaıiantep P'ııtık lıtaıyomu Mtd.) No 926 
Kuru fuulye (Sa•ıun Aık. SAK) No 930 

11- M eme n t o de s F o u r n isse ur s 

Samedi 7 -1-939 

ltoffe l'•Dırdine (Min. Def. Nıt.) No 905 
• Mıdrier de sapia (Exploitation For~ts de l'Etat) No 922 
Oirnonı et paille (Co111. Ach. Place Forte Çıaak . ) No 922 
Rep. a la bitin• Acıdemie de Guerre (Command.lst.) No 926 
Haricetı s .. ı (Coıa. Aoh. Milit. Samıua) No 930 

Şart•aaıe ve mukavelename projeleri ldirne ve 
or•an idarelerinden alınır. 

Muvakkat teminat 45 liradır. 
Satıf u•umidir. 

• • • CiDli Miktarı M. Vahit F. 
Keatal Lira K. 

Met• klSmftrl Wl 40 
Kırklareli viliyetlnin Vize kazaıı dahilinde Papoç dere devi 

baltalık er•anından ı351 kental kömür aatııa çıkarılmııtır. 
Satıf 11-1-939 çarıamba 2IDI ıaat 16 da Krrklareli ornı 

idarHinde yapılacaktır. 
2311 kental kömlrin (bir kentalı) muhammen vahitl fiyatı 

laaruıtar. 
Şartname ve mukavelename projeleri Edir•e, Kırklareli 

Vi•e ormaa idarelerindea ahnır. 
Muvakkat teminat 71 liradır. 
Satış umumidir. 

Edirne Gümrük Müdürlüğünden: Ç 
· d 51 ~car Gümrükte mevcut tesahüp edılmeyen eşya an 1 Ç Jve 

. l ' h r; ç valda 14770 kilo fasulyanın ecnebi memleket ere ı raç şa be 

tile 26.12.938 pazartesi günü saat 1 O da yap~lan aleni rıı~~c 
zayedesinde alıcısı zuhur etmediiinden ihalesı yapılmam1ş. eti• 

bu defa bir ay zarfında yine ecnebiye usulü dairesinde ı izi 1 

r4Ç kaydile 26.1.939 per§emhe cünü ~aa.t 1.4 ~e pazarlıld ~~ 
satı~a konulmuına komisyonca karar verılmıştır. . 

Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerile beraher beliı gün 

saatte ıümrikte müteşekkil satı~ komisyonuna müracaat] 

ilan olunur. 
İstekliler kanuni şartları gümrük i .. aresinden sorup 

renebilirler. 


