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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruş 

3 Aylığı 450 
6 850 

12 : 1500 
l:.cııebi memleketler için 
12 ayl ı ğı 271.)ü 

Sayısı 5 Kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma

yan tediyat makbul eğildir. 

Pazar 

HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi, MALI, TiCARI VE ZiRAi 

' GAZETESi 

5 lktnclqerin 1939 

iDAREHANE 
Galata, F ermenecller 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8 ·10-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüıülür 

Telefon : 49442 

Posta kutusu rfo. 1261 

1 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
L az z 

~an unlar, Kararna
meler ve Ticaret 

Mualiedeleri 
l..alltereden gelec: k kitap ve mevkuteler için munzam 

kontenjan ilavesi hakkında 

~b N • 12186 1 nusani 1939 tarihinden itibaren ame o . ,. 
1 

k 
mer ıyete konu ara aralıkta Möt-

~ · ere ile aramızda mevcut tehiıi Kırallıktan gelen bu gibi 
l; llıayıs 1938 tarihli mun7.am eşyanın Türkiyeye girmesi hak · 
~~t ve Kliring Anl~şmas~nrn kında dij'er hükıimler konulma
' ı ?Jladdesiude zıkredıle~ dıkça 31 klnunuevvel 1939 tarİ· 
-..:e; lngiltered~ıı ~emle~et~- hin~ kadar. müteber kalmasmı 
"'- ıele.ıı ve gumruk ta.rıfesı- teklıf eylerını. 
...._ 348 ve 349 uncu pozısyon· Zu vesile ile ihtiramatı faika-
~ giren kitap ve ~ev~ute- mı teyid eylerim Bay Vekil. 
~~ her üç ayda ~ır 6,000 im:r.a : 
i-.. liralık munzam bır konkn· H. M. Knatchbult • Hu.eaın 
~ ilivesi hakk~nda 2~12066 ·~- Ekselinı lay Dr. Refik Saydam 
k._ 1'.~ar.name !le .verılen ula- Türkiye Cümburiyeti Baıvekili ve 
~ ıatmaden lngıltere Sefare- Hariciye Vekaleti Vekili 
~~ teati edilip Hariciye Ve- Ankara 
~irıin 16.4.939 tarih ve 
~ Ankara, 10 İlkteşrin 1939 .. 418 sayılı tezker~ile tev-
Lı..'~nan ilitik notalar icra Ve- Bay Büyük Elçi, -;:-i Heyetince 19.10.1939 ta· 27 mayıs 1938 tarihinde Lon· 
-~ıl k 2294 drada imzalanmıı bulunan Tür-
'- e tetkik olunara ' kiye İngiltere munzam Ticaret 
)alı kanunun ikinci maddesine 

b l l ve Kliring itilafının birinci mad-
L.. - n tasdikı ka u o unmuş· 
"t 3 desinde :ııluedilen J.ateye Müt-

. 19. 0.19 9 K ll k tehid ua ı tan gelen ve Türk ""-1 Vekil, giimrük tarifesiııiu a48 ve 349 
~liyet Hükümeti Hariciye uncu maddelerine ı-iren kitap 
~ lrından aldıtım talimat~ at: ve mevkuteler için her üç ay· 
Lı- Qnylk l ritanya ve Şımalı da bir 6000 Türk liralık mun
~· Müttebid Kırallıjı Hü· zam bir kontenjan ilavesi husu· 
I~ etinin, Londra'da 27 mayıs sunda Cümhuriyet Hükümetinin 
'- tarihinde imzalanmış bulu- mutabık oldu;unu 10 ilkteşrin 
11a.~_tnun1.a111 Ticaret ve Klirinı 1939 tarih ve 202 sayılı mektu
~ının birinci maddesinde :z.ik- bunuza cevaben Ekıelinılarma 
'ilen lısteye Muttelaid Kıral· bildirmekle terefyab olurum. 
~:rı relen ve Türk ıümrük Cümhuriyet Hükumeti bu an
~ıinin 348 ve ~4U numaralı )aşmanın makabliae tetmil su . 
~rine giren kitap ~e mev- retile 1 ıonkinun 1939 tarihin· 
l :ler için üç ayda !ıtır 6000 den itibaren mer'iyele koııulma
~lt liralık munzam bir konten- sı ve, aralıkta Mütehhid Kıral· 

İliveıini iıteditini arz.ile şe· lıktan gelen bu kabil e4yanın 
t"f kesbederim. Türkiyeye aühulü hakkında ye-

l'Grkiye Hükumeti yukarıda ni hükümler konulmazaa, 31 ilk 
~z. tesviye suretini muvafık kinue 1939 tarihine kadar mu· 
" "tu takdirde bu notaoın z.a- teber kalması hususunda da mu
,~~vletlerinin cevaplarile "b~r- tabaktır. 
ıı. • Müttehid Kırallık Huku· En derin hürmetlerimin ka
't •ti ile Türkiye Cüwhuriyeti bulünü rica ederim Bay Büyük 
~ '-n_da bir itilaf tek!i~de telik· ı Elçi, 
'- e~ılaıeaini ve bu ıtılifıo ma· Hariciye Vekaleti Vekili N. 

Samsun İnhisarlar Baımüdürlüğünden : 
İduemiz tütün merkezin.le ki.in emanet ambarı çatısınm tamiri 

ve ruberoit dötemesi iti açık eksiltmeye konulmuttur. Keşif bedeli 
2177 lira 18 karu,tur. 

Muvakkat teminat J69 lira 29 kuruıtur. 
Eksiltme 6.11.39 pazartesi günü saat 15 de baımüdürlükte mü· 

tetekkil komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin ketif ve f&rtnameyi görmek üzere ihale güaüıae ka· 

dar her gün Başmüdürlük Ziraat tubeaine müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. İdaresinden 

Muhammen bedeli 5520 26 lira olan on kalem muhtelif ten· 
virat ampulü 20.11.939 pazartesi günü saat 15,15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 414,02 liralık muvakkat temi· 
nai ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.15 e kadar Komisyon Reislitine vermeleri la· 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesin
den, Haydarpaıada Tesellüm Ye Sevk Şefliğinden daiıtıla· 
caktir. 

Mensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komisyohundan: 
Leyli Tıp Talebe Yurdunun 2800 adet frenk gömleiine 

teklif edilen fiat fazla görüldüğünden açık eksiltmesi 6.1 t.39 
pazartesi günü saat 15 e bırakılmııtır· 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü· 
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat: 275 kuruı muvakkat teminat 577 lira 
50 kurUf· 

istekliler ıartname ve nümunesini her ıün Fuatpaıa Tür
besi karıısında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebi
lirler 

istekliler 939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka· 
nunda yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte 
Komisyona gelmeleri. 

• • * E&uiltmiye kenulan mal Muhammen Teminatı 
bedel 

Kı,lık talebe iskarpini 1000 cift) 650 Kurut) Lira Kurut 
Hademe iskarpini ı52 ,, ) 600 Kurut) llOl 80 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun IOOU çift talebe ve 152 çift hade
me iskarpini pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 6. & l.939 vaı.arteıi iÜnü saat 15 de Catalotlunda Sıb- . 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüiü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. lstekliler tartname ve nümunelerıni her gün Fuatpaşa 
Türbesi .,kartısmda Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebi
lirler. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda ya1..1lı vesikalar ve bu iıe yeter 
muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, ~~şamba, Hah_~ 
Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan: ~ teımil suretile 1 kinu· N. Menemencioğlu 

• • 

MUNAKASALAR 
Kuleli, halk tipi, Zonguldak tipi, Ordu tipi gibi muhtelif cinı 

ve boyda, 4t00 liralık maden kömürü sobaları .atıcıların aetirecek
leri nümuneler üzerinden beteuilmek suretile satın alınacaktır. Pa

---- - - --- ------------ ' zarlıtı ti.11.939 pazartesi aüııü aaat 9 da yapılacaktır. isteklilerin 
la.. 615 liralık teminat makbuz veya mektublaril~ kanunda yazılı vesi-
~l -Tamirat- Nafia işler! - Malzeme-Harita kalarile beraber belli gün ve saatte Edirnede Müşiriyet dairesindeki 

askeri aatınalma komisyonuna Relmeleri. 
Nafıa Vekaletinden : 

-- E:.luiltmeye konulan iş: Temyiz mahkemesi binası çatısının ta· 
ltl itidir. 

l(etif bedeli 4879 lira 68 kurutlur. 
,, ,E'.IUiltme 6.11.39 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Velr.ileti yapı 
~~ itleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık suretiyle yapı! 

-- Eltsiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 12 kurut bedel-
~bilinde yapı ve imar işleri reislitinden alınabilir. 

•.ı.ı tksiltmeye girebilmek için isteklilerin 365 lira 98 lr.urutluk mu• 
~t teminat vermeleri lazımdır. 

Edirne Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
~ '1evcud ketif ve prtnamesi mucibince tahmin edilen bedeli 
k ~ lıra 51 kuruı olan Edirne Yanık kışla binasında yapılacak mü
'"ttilr. tamiratın 16.11.39 pertembe günü saat 15 te Edirnede Sa
~ klfla11nda Askeri sahnalma komisyonunda açık eksiltmesi ya
~ •ktır. Muvakkat teminatı 204 lira 26 kuruttur. Mevcud ketif 
~ "-toameai her pn mezkur komisyonda görülür. isteklilerin 2490 
t\ ı kanunun tarifatı dahilinde İcab eden veaaikle birlikte belli 

~e ıaatte mezkur komisyona müracaatleri. 

İstanbul Levazım Amtrl\jl Satınalma Komisyonundan : 
91 adet altlı ve üıtlü demir karyola alwacaktır. Pazarlıkla ek· 

ıiltmesi 10.11..39 cuma aünü saat 14,15 te Tophanede Lvz. Amirlij'i 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2275 lira, ilk 
teminatı ı70 lira 62 kuruttur. Şartname ve nümuneıi komisyonda 
.görülür. iateklilerin belli saatte komisyona aelmeleri. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan: 

Yedinci kor karagibt ile birlikleri için 14 koltuk ve 345 san· 
dalye cinı ve evaafı dabilinde pazarlıkla aatın alınacaktır. Pazarh
j'ına il ikiacitqrin 939 cumarte~i srilnü saat 10 da baflanacak ve 
ayni pnde ihalui yapdacaktır • .Utcklilerio belli aün ve saatte Fın
dıklıda Komutanlık Satıaalma Komisyonuna gelmeleri. 

Ankaka Dil ve Tarih-Cografya Fakülteıi Direktörlüjünden: 
21.11.'939 aah günü saat 15 te Ankara Mektebler MuhaHbecili

tinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda 6750 lira muhammen be
deli Etajerleriu kapalı r.arf usulile eksiltmeai yapıluaktır. 

Eksiltme tarııamesi ve teferrüatı Mektebler Mubaıebecilitin• 

yatırılacftk beş lira bedel mukabilinde Fakillte Heıab Memurlutuıı· 
dan alınır. 

Muvakkat teminat 506 lira 25 kuruttur. 
İsteklilerin teklif mektublarını , muvakkat teminat Ye şartname· 

de yaz.ılı vesikalar&a birlikte ayni pn .aaat 14 • kadar makbuz mu· 
kabilinde komisyona vermeleri. 

Matbaa itleri, kırtaaiye ve yazıhane Lvz. 

Manisa V alllifinden : 
Manisa hususi idaresinin 939 mali yılı ihtiyacı bul.uan 51 ka

lemden ibaret 1416 lira 95 kuruı muhammen bedelli iefatir ve ev· 
rakı matbuası açık eksiltmeye konulmuttur. 

Tabedilecek evrakı matbuanın cius, miktar ve fiyatlarını p .. 
terir nümuneleri Manisa daimi Encümeninde ıörülebilir . 

İhale 16.11.939 perşembe iÜ•Ü saat il de Manisa daimi eacü· 
meninde yapılacaktır • 

Muvakkat teminat miktarı 96 lira 28 kuruştur. 
Mektupla yapılacak tekliflere m11vakkat temiaata ait bir banka 

mektubu veya makbuzunun ilitlirilmeıi li:r..ımdır. 

Kereste, t•hta ve saire 

İçel p. T. T. Müdirlüfünden : 
Yeniden inşa elunacak telefon devreleri için idaremizce, 1800 

adet 8 metrelik çıralı çam direti kestirilecektir. Mersin 11raç kapu· 
zu ormanından kestirilecek olan bu direklerin beheri 400 kuruş 
mulaammen bedelle 25-10-939 dan itibaren kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuıtur. 

Daha fazla tahilat almak istiyen\er İçel P. T. T. müdürlütü 
kalemine müracaat ve kapalı zarflarmı ıia 540 lira temiaatı mu••k· 
katelarile ltirlikte 16. 11.ö9 peJ'fembe güaü •at 14,30 a kadar mi· 
dürı;.ı,,.,. t .. Y'!,kül edecek kemiıvona teılim etmeleri ilia olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina y_!ğları ,v. s. 

İstanbul Mıntaka Liman Reislifinden : 
31 ilkteırin 939 aalı günü açık ekailtmiye konulduj'u halde ta. 

lib çıkmadıtınıian dolayı yapılamayan 10 ton motörinin ihalesi 14 
ikinciteşrin 939 salı günü aaat on beıt• tekrar açık ekailtme ile ya• 
pılacaktır. 

Talihlerin 2490 sayılı kanun mucibince 02 lira 50 kurutluk te
minatı muvakkat• makbuz veya banka mektubile kazanç tezkere9İ 
ve Ticaret Oda11 vesikası ve serkülerleri veya namlarına teklifte 
bulunacakların musaddak vekaletnamelerini hamilen tam ihale ıa· 

atinde Galatada Rıhtım üz.erinde İıtanbul Mıntaka Liman Reiilij1 

binasında Satınalma K•miıyonunda bulunmaları ve şartnamesini pr -
mek ve almak istiyenlerin hergün Riyaıet İdare Şubesine müracaat. 
leri ilin olunur. 

* • • Kapalı urfla münakaaaya konuldutu halde talib çıkmadı· 
ğından dolayı ihalesi yapılamayan 20 ton benzin bu defa açık ek
siltme ile mubayaa olunacaktır. 

Muhammen bedeli 4160 lir•dır. 
İhale 20 ikinciteırin 931!J pazartesi ıünü ıııat 15 te Galatada. 

Rıhtım üzerinde Mıntaka Liman Reisliti bina11nda müteıekkil Ko
misyonda yapılacaktır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanun mucibince 312 liralık muvakkat te· 
minat makbuz. veya banka mektuplarile birlikte kazanç tezkeresi, 
Ticaret Odası vesikası ve sirkülerlerini veya namlarına teklifte bu
lunacakların musaddak v~kiletnamelerini hamilen tam ihale aaatiade 
Komisyonda ispatı vücut etmeleri Ye prtnamuini prmek ve al· 
mak istiyenlerin herjiin Riyaset İdare Şubesine miiracaatleri llia 
olunur. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komasyonundan: 
Askeri ihtiyacı için 235 ton kömürü kapalı zarfla ekıit· 

meye konulan ve ihale günü olarak tayin edilen ailn ve 
aaatte talip çıkmadığından bermucibi kaaun puarhla konul· 
muı; ve pazarlık keyfiyeti her gün için yapılmak mümldm 
bulunmuı olduğundan isteklilerin Balıkesir Satınalma komlı· 
vonuna müracaatları· 

Adana Ziraat Mücadele Batteknisyenltttnden : 
Ziraat mücadelesine aid makineler için Hlz.umlu olan 300 tene

ke benzin açık eksiltme ıuretile 8.11.939 tarihine milaadif Ç&'f&mba 
günü saat 15 de ibaleıi yapılacaktır. 

Eksiltmeye ıireceklerin bu babdaki şartnameyi prmek iz.ere 
Ziraat mücadele batleknisyenlitine müracaat etmeleri ve ihale pi 
Sn lira 50 kurut muhammen bedelin % 7,5 nisbetindeki te•inatla
rile birlikte mücadele dairesinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

• • • 
Odun ve gaz yatı alınacaktır. Bak: erzak ıütununda Vize 

Aak. SAK. iliıuna. 



2 Mlnakua Gazeteai 

Bu gün ilan olunan 

asa ve MDzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saa 

t 

A) MUnakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Çatı tamiri aç. eka. 21n 18 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzeme!.!} 

Tenvirat ampül: 10 kalem kapalı z 5520 26 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama~~ 

Kışlık talebe iskarpini: 1000 çift· hademe paz. çifti 6 50 ve 6 -
iskarpini: 152 çift (temd.) 

Firenk iÖmleti: 2800 ad. aç. ekı. beb. ~ 75 

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

Koltuk: !4 ad,·sandalye: 345 ad . paz. 

M~tbaa işleri -Kırtasiye Yazıh•ne Levazımı 
Defatır ve evrakı matbua: 51 kalem aç. ekı. 1416 95 

Kereste, tahta ve saire 

Çıralı çam direği: 1800 ad. kapalı z. Deh. 4 -

M~hrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Sömikok kömürü: 235 t. (t md.} 
Benzin: 300 teneke 

Müteferrik 

Bisiklet: 70 ad. 
Saçtan mamul takım dolabı: 150 ad. 
Hurç: 100 ad. - muvezzi çanta11 büyük : 

50 ad.·orta: 50 ad,:küçök: 50 ad. (lemd.) 
Timar malzemesi: 3 kalem 
Kasarsız. bez: 2 kalem 
Tevhit ıemeri: 200 ad. 
Kalay: 250 k-nişadır: 100 k,-pamuk: IOO k. 

Erızak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Arpa fehriyesi: 14 t. 
Makarna: 32 t. 

240 t. 
Arpa şehriye: 96 t. 
Keşı iş sığır eti: 282 t. 
K. et: 306 t. (temd.) 
rı... ot: 125 t. (temd ) 
Sabun: 22 t. 
Şehriy makarna: 30,5 t. 
Sade yağı: 60 t. (temd.) 
Saman: 297 t. 
K. ot: 400 t. 
Lahana: 30 t.-pırasa: 30 t.-ispanak: 30 t. 

kcrevh~: 3 t.·karnabahar: 3 t.- hnuç: 3 t. 
K. üzöm: 8 t. 
Ekmek Cezaevi için 
Zeytin yatı: 10,5 t. (temd.) 
Yulaf: 116 t. 
Koyun eti: 7 t. 
Süt: 10 t. 
Yoğurt: 13 t. 

B. M U 7 a y e d e 1 e r -
Mete odunu: 2860 kental 

" " 2647 ke11tal 
Kösel~ kırpıntısı: 25 t.-vaketa kırpıntısı: 

15 t. 

Müteferrik 

paz. 
aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 

" 
pa.r.. 

" 
" 
" 

paz. 
,, 

paz. 

" paz. 

" kapalı z. 

" paz. 

" 
" aç. eks. 

" 
" 

kapalı :ı. 

aç. art. 

" 
kapalı z. 

877 50 

4620 -
5100 -
5225 -

1185 -
1669 50 

k. o 15 
k. o 17 
k. o 17 
k. o 15 

70500 -
1??..tO -

5312 -
7040 -
671q_-

57000 -
5197 so 

l!'iOUO -
3870 -

1200 -

4725 -
9720 -
3150 -
1100 -
1690 -

5450 -

O evlet Demlryolları ve Limanları lıletme U. idaresinden : 

Muhammen bedeli 5100 lira olan Saçtan mamul 150 adet 
takım dolabı 10.11.1939 cuma günü saat on beıte Haydar
paşada Gar binası dahilinde Komisyon tarafından kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ılrmek isteyenlerin 382 lira 50 kuru~luk muva
kkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini 
muhtevi zarflarını ayni gün saat 14 on dörde kadar Komis· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır· 

Bu işe ait şartnaneler Konisyondan parasız olrrak daiıtıl
maktadır. 

p, T. T. Levazım Müdürliiğünden: 

Talibi çıkmayan 70 adet bisiklet pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedel 4620 muvakkat teminat 346,5 lira olup 

pazarlık 26 İkinciteşrin 939 Sah günü saat 16 da Ankarada 
p. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satınalma Komiayo· 
nunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartları öğrenmek Qzere her gün Ankarada p. 
T· T. Levazım, İıtanbulda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlük-

-

16.3 29 Sa•ıuo inlaiaarlar Baı•ıd. 6-11-39 15 -

414 02 D.D.Y. Ank. ve H.paıa SevkŞefliti 20-11-89 15 15 

1101 80 İıt. Sıhhi Möe11eaeler SAK. 6-1 J-39 15 -

577 50 
" 

6-11-39 ti> -

l.t. Komut. SAK. Fındıklı 11· 11-39 10 -

96 28 Maaiıa Valiliti 16-11-39 11 -

540 - İçel P. T. T. Miid. 16-1 t-39 14 30 

Balıkeıir Aık. SAK. her sıiin 
Adana Ziraat Mücad. Baıtekniıyenliti 8-11-39 15 -

3.S~ 
382 50 
391 88 

P. T.T. Lvz. Mid. Ank. ve İıt. 
D.D.Y. H. paf8 
lıt. P. T. T. Müd. 

ın 75 •at. Sıbbt Müe11eseler SAK. 
250 50 

158 -
408-

3080 -
1080 -
4n5 -
018 

3~8 -
528 -
503 25 

4100 -
389 82 

1125 -
290 25 

90-

M4 ııs 

729-
236 25 
8250 

126 75 

17 20 
29 78 

408 75 

,, " 
fıt. Komut. SAK. Fındıklı 

" 
,, 

İıt. Komut. SAK. Fındıklı 
" .,, 
n n 

. ,, " 
lzmir Lvz. SAK. 
auraova Aık. :>AK. 

., " 
Balıkesir Aık. SAK 

• n n 
l:ıair Lvz. SAK 

" " 
" n 

lalıkeair Aık. SAK. 

" ,, 
Samıun C. Müddeium. 
Balıke.ir Aık. SAK. 
Çanak. Mit. Mvk. SAK. 

" 
" > 

" 
" 
" 

Çanak. Ormua Mild. 
Y ozrat Orman löla-e Şefli.Q"i 
lıt. Jandarma SAK. 

28· JJ-39 16 -
10-11-39 15 -
22-11-39 1') 45 

6-11-39 14 30 
ft·l J-39 14 -

16-11-39 11 -
16-11-39 

9-11-39 ıo -
9-1t-3U 10 -
ı5-11-39 10 -
25-11-39 11 -
6-11-39 15 -
8-11-39 ıo -
8-11-39 il -

21-11-39 16 -
21-11-39 11 -
6-11-39 15 -
6-11-39 15 30 
6-11-39 15 -

2(). 11-39 11 -

~-11-39 16 -
6-11-39 15 -

~2-11-39 10 -
6·11-39 11 -
6-11-3, 14 30 
6-ll·39 15 -
s.11..ao 15 30 

6-11-39 14 -
11-11-39 11 -
20·11-39 15 -

lerinde •• pazarlıf A tıttrak etmek için de 28 lkinctteırin 939 
tarihinde mezk(ir gün Te saatte o Komtıyona müracaatları 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komtayonundan : 

Komutanlık birlikleri için ı50 kilo kalay, 100 kilo niıadır, ve 
100 kilo pamuk pazarlıkla ıalın alınacaktır, Pazarlıtına 16 ikinci 
tetrin 939 pertembe rdntl batlanılacak .... a7ni a-ilnde ibale1i yapı
lacaktır. f.teklilerin belli r\ln ve ıaatl• Fıatlıldıda Komutanlık Sa
tınalma Komiıyoauna a-elmeleri. 

• * • Ait oldu.Q"u şube1inde •enut prtnamHİue .~re 200 adet 
tevhit 1emeri pazarlıkla aatın alınacaktır. Pazarlıtına 16 ikincitet· 
rin 939 pcrfembe a-ünG aaat 11 tie başlanacak ve ayni ailnde iba
leıi yapılacaktır. isteklilerin belli a-Gn ve 1aatte Fandıldıda Komu
tanlık Satınalma Komiıyonuna r•lmeleri. 

istanbul Sıhhi Müe11eseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Ekıiltmiye konulan Muh. fiatı Teminata Tarihi ve aati 
Tımar malLem .. i 3 kalem 1185 177 7!S 6.11.39 14,3U 
K&1ar1ız bez 2 n 1669 50 250 50 6.11.39 14 

İıkenderun butan .. i için ilç kalem tımar malzeme.i ve Eli.Eıf 
Cüzam hastanesi için )Azım olan iki kalem kaaar11& bez pazarlıkla 

5 lkinciteşriniJ~ 

1atın alınacaktır. isteklilerin yukarda yazılı iÜn ve saatte_ ::: : 
yılı kanuntla yazılı veıikalar ve hizalarında a-österileo mıkl Jt>' 
minat makbuz veya banka mektubu ile birlikte Catalotlun~ if1"' 
lıat ve içtımai Muavenet Mütiürlütü binasında kurulu kodl 
6elmeleri. 

• • • 
Kiiçük bakır kazan alınacaktır. Bak : erzak .sütununli• 

Aık . SAK. ilanına. 
• *. ..-ı 

100 adet hurç ile 150 adet müvezzi çantası alınacaktır· 
iıt. PTI. Müd. ilanlarına. ~ 

-------------------------------Erzak, Zahire, et ve Sebze 
İzmir LeYazım Amirlitı Satınalma Komlayonundall : ~ 
lzmtr müstahkem mevki merkez birliklerinin 60 blll ; 

ıade yağı ihtiyacı 27 birincitetrin 939 tarihinde yapıl::,,,.ı 
ıiltmesinde talip çıkmadıiından pazarlık 6.11.939 P~-~ 
aünü saat on beıte kıtlada izmir Levazım Amirliği .,.. 
ma Komilyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 57 bin liradır. 
Teminatı katiye muvakkate akçası 4100 liradır· 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ,,,.._ 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 9 

göstermek mecburiyetindedirler. ld fi 
Pazarlığa ittirak edecekler 24'90 sayılı kanunun 1 fi 

üçüncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı veılkal~ ~ 
teminatı muvakkatalarile birlikte ihale saatından e11•• 
mtıyona müracaatları. ;I 

• •"' l:ı:.ir mlllahkem mnki merkez birlikl•ri hayvaııatıolll 1"!: 
bin kilo 1&111an ihtiyacı 27 ilkteşrin 939 tarihinde paz.arlıkl• / 
lan ekıiltmeıindo talip çıkmadıiJndan pazarlık 6.11.939 puart.-i 111" 
nü aaat 15,3U da kıılada lzmir levazım imirli.Q"i Satınalma Ko .. 
nunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 5197 lira 50 kuruıtur. 
Teminatı muvakkate akçHi 389 lira 82 kuruıtur. 
Şartnamesi her iÜn komisyoada görülebilir. . ,V 
l.tekliler Ticaret oda11ntln kayıtlı olduklarına dair vesık• 

ter•ek mecburiyetindedirler. ~ 
Pazarlıta ittirak edecekler 2490 .. yılı kanunun iki ve , 

maddelerinde Ye tartoameıinde yazılı veıikaları ve temiuatı .. .ıt· 
kataları ile birlikte ihale ıaatından evvel komiıyona 111üracaatl ili' 

• • • İzmir Müıtahkem Mevki birlikleri hayvuaatının ~00 ~ 
kilo kuru ol ihtiyacı 27. 10.39 taribiade puarhkla yapıla• ek t t5 
ıind.e talip _çıkmad.ıtından pazarlık 6.11.39 pa:r.arteıi iÜn 6 _, _,.I" 
de kışlada lzmir levazıı.fl imirliti atınalma komisyonunda 1 
caktır, 

Tahmin edilen tutarı 15 bin liradır. 
Teminatı manlrkate akç&11 l 125 liratlır. 

Şartnameıi her a-ün komiıyonda a-örülebilir. ~ 
İıtekliler ticaret oduıntia kayıtlı oltiuklarına tlair vesika S-

ıaek mecburiyetindedirler. •-' 
Pazarlıta iştirak edecekler 2490 aayılı kaaunun iki ve iç ,)' 

maddelerinde Ye ıarlna111Hinde yazılı Yeıikaları ve temiaab -11~ 
kataları ile birlikte ihale saatındaa enel komiıyona miirao~• ~ 

• •., lzmir müstahkem mnki ••rkeL birliklerinin 282 bi.' ~
keıilmiş 11tır eti ihtiyacına 24 birinci teırin 939 6Ünfi pat.~ 6 ~ 
yapılan ekıilmesiode talip çıkmadığından pa:ı.arlıkla ebiltdl ... .,.,, 
kinci le1ri11 939 pazartesi aünü Hat on bette kıılada iL.mir lef 
lmirliti 1atınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Tahmiu edilen tutarı 70500 liradır. 
Teninatı muvakkat• akçaıı 4775 liradır. 
Şartuameıi her i'Ün komisyonda a-~rülebilir. ,V 
İstekliler ticaret od&11nda kayıtlı olduldarına dair veıik• 

mek mecburiyetindedirler. ~ 
Pazarlıta itlirak edecekler !490 aayılı kanunun iki ve f,)• 

maddelerinde ve prtoameainde yuılı YHikaları ve teminatı 11111 tll'J 
kataları ile birlikte ihale 1aatından enel komiıyona mür• ... 

Samıun C. Müddelumumiltjinden : ~ 
Samsu11 Merkez ceza evinde bulunan aabkQm ve mev-k~ 

7 aylık ekmek ihtiyacı açık ekıiltme ıuretile möoaka1ay•. ~ 1-
larak 25.10.39 ılnüode ihaleıinlo yapılacatı ilin edllmit 1,. at' 
hale r\lnü komiıyonumuza hiç bir talip müracaat etmeditin'!:1; 
tarma ekıilt•e Ye ihale kanununun 43 lndl maddeıi aıu ;tJ 
münaka1anın 10 gün müddetle uzahlmuına n 6. J 1 ,J9 paJ _,. 
ıGnü ıaat 15 le ihaleni• yapılmuıaa karar verildij'i ilin ol.,. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : ,,,; 

Hastane için terait ve ev1afı dahilinde ~1 bin kilo ko11111 ~ 
aatın alınacaktır. Kapalı urfla ekıiltmeıi 20.11.939 pa.urt•,i .,,-tJ 
saat 15 le yapılacaktır. Muhammen tutarı 6930 lira, ilk. terı'.,,ı-
520 liradır. ŞartnamHi her ailn komiıyonda a-orillür. ltt~lı~e 
ilk teminat makbuz veya mektup larile kanunda yazılı vcıık -"ttllr 
ihale 6Ünft ihale nalından bir ıaat evveline kadar telılif .. il'f°' 
larını Edirnedo Mütiriyet daireıindeki Aıkeri Satınalma l{olll 
nuna vermeleri. 

Bornova Askeri Satmalma Komisyonundan : .,-1 
Bir ay zarfında pazarlık ıuretiyle satın alınmaıına kar~ , 

lea 306 bin ~i~o _kuru otan birinci pazarlığına g~nünde itte ,pıll' 
madıj"ınclan ıkıncı pazarlıtı 811 39 çarşamba a-ünu aaal onda 1 
caktır. 

Umum tahmin tutarı 12240 lir olup ilk teminatı 918 liraıl~ -" 
Ekıilt•eye ittirak edecekler 2490 sayılı hnunun 2 v-e ,b rl' 

maddel•rinde Ye f&rtname1inde yazılı veıikalarla yukarıda 7aJ ~ 
minatları ile birlikte Bornova &1keri Satınalma Komisyonu.,. 
meleri illn olunur. fi' 

• • • Bir ay zarfında pazarlık ıuretile satın alınmasına kar~;t~ 
rilen 125 bin kilo kuru olun birinci pazarlıK'ına l'iinünd• ıı " 
çıkmadıtından ikinci pazarlıtı 8.1 J.39 çarıamba güail saat 
yapılacaktır. ,JJI· 

Umum tahmin tutarı 5312 lira olup ilk teminata 398 Ur 



Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
~ddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla yukarıda yazılı te· 
11111tacıtları ile birlikte Bornova askeri satıoalma komisyonuna gel 
"'eleri ilan olunur. 

Lüleburıaz Askeri Satınalma Komisyonundan : 

'-o Kapalı zarfla eksiltmesinde istekli çıkmayan 94,500 kilo 
la hudun ilk pazarlığı 8.11.939 çarçamba günü saat 11 de 
l leburgazda Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
~hının bedeli 11 ,340 lira, ilk teminatı 850 lira 50 kuruıtur. 

rtnamesi her gün komisyonda görülür. 

l.L. • '\ Ataiıda yazılı erzaklar kimyevi evsafta olarak pazar;:a 6.U.939 pazartesi günü saat 15 te Lüleburgazda Tü· 
tı ıatanalma komisyonunda yapılacaktır. 

Ton 
20 Sadeyağ 
42 Bulgur 
34 Pirinç 
49 Kuru f asulva 
2 Nohut 

10 Şeker 
1 Kırmızı biber. 

ig ,*, 700 ton bulgur pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
tllı~ liradır. İlk teminatı 2730 liradır. Pazarlığı 8.11.939 
~ınba günü saat 10 da Lüleburgazda Askeri Satınalma 
~iıyonunda yapılacaktır· Şartnamesi her gün komisyonda 

lGr. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~, ~te için aşatıda yuılı erzaklar hizalarında gösterilen tarihler· 
~ •lrıiltme ile alınacaktır. Kapalı zarfla taliplerin ihale saatinden 
~. "-t evvel tekliflerini Vizede Komisyona vermeleri. 
.._aj 

•• 

Miktarı Tutarı İlk teminatı İhale tarihi, tekli, saati 
Ton 

13 
20 
20 
20 
20 
28 
38 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
38 
70 

100 
100 
100 
100 
382 
55 
44 
44 

650 
830 
730 
88 
88 
75 

142 
99 
54 
54 
54 
37 
22 
22 
22 
ao 
18 
18 
18 

90 
60 
60 
70 
77 
44 
44 
44 

Lira 

2470 
3800 
3800 
3800 
4100 
5880 
7980 
7980 
7980 
8550 
2360 
4560 
4560 
4560 
5130 
~00 
ı.ıoco 

14000 
14000 
15000 
15280 
2200 
1760 
1760 
5. 50 
7470 

40150 
4840 
4840 
4125 
9'l30 
148.W 
8100 
8100 
8910 

35520 
~1120 

21120 
21450 
woo 
5940 
5940 
6210 

24300 
16200 
16200 
19600 
23100 
13200 
13200 
13860 

Lira Kr. 

18.5 25 
285 
285 
285 
307 50 
44 l 
598 50 
598 50 
598 50 
641 25 
ın 

342 
312 
342 
384 75 
735 

1050 
1 50 
1050 
1125 
1146 

165 
132 
132 
438 
560 25 

3011 25 
363 
363 
309 40 
692 25 

1113 75 
607 50 
607 50 
668 25 

2464 
1584 
1584 
1608 75 
742 50 
445 50 
445 50 
465 75 

1822 50 
1215 
1215 
1470 
1735 50 
990 
990 

I039 50 

24.11.939 açık eksiltme 10 

" 
,, 

" ,, ,, ,, 
" 

'' " 
,. 

" 
" ,. ,, " 

27.11 939 kapalı zarf 
,, ,, 

" ,, " " 
., " ,, 

" 
" " " ,, 

2 .11.939 açık eksiltme 
" ,, " 

,, 

" " " 
,. 

" ,, " . , 
,, ', ,, ,, 

29.11.939 lı.apa ı zarf 
,, ,. ,, 

" 
" " " 

,, 

" " il " ,, ', ,, ,, 
4. 12.9:39 kapalı zarf 

JI 
t:; 

16 
17 
10 
11 
15 
16 
17 
10 
ı( 
1.5 
16 
17 
10 
il 
15 
16 
16 
10 

,, ,, açık eksiltme 11 

" 
,, ,, ,, 

,, " ,, " 
5 11.939 kapalı zarf 

,, ,, ,, ,, 
6.11'939 " ,, 

15 
17 
10 
11 
10 

" 
,, açık eksiltme 11 

,, 
" 

,, ,, 
,, ., " " 
,, ,, kapalı zarf 

7. 12·939 " " " ,, " 
,, 

• J " " " ,, ,, ., ,, 
20.11.939 ,, 

" ,, ,, ,, " 
'' " " " " ,, ,, ,, 
" J, ,, 

" 21.11.939 ,, 
" ,, " ,, ,, 

" ,, ,, ,, 
2'l.ll.93U ,. " ,, ,, '' ,, 
., " ,, ,, 
" , , " " :23.11.939 

" " ,, " ,, ,, 
"'' " 

,, 
" 

ıt " " ,. 

15 
16 
17 
10 
il 
15 
16 
10 
il 
15 
16 
17 
ıo 
il 
15 
10 
il 
15 
16 
10 
il 
15 
16 

~l.ul Komutanlıf,lSabnalma Komiıyonundan : 
'l•nlıta bağlı birlikler için 14000 kilo arpa tehriyesi ile 

Qıakarna pazarlıkla aatın alınacaktır. Münakasasıaa 9 
111 939 perşembe iÜnÜ saat onda başlanılacak ve ayni po· 

~ ~~:•pılacaktır. Makarnanın beher kilosunun muhammen fi· 
~:~· arpa 19hriyeainin beher kilosunun muhammen fiyatı 
l~ tdakarnanın ilk teminatı 408, arpa tehriyeainin 158 li· 
'ilerin belli ıün ve saatte Fındıklıda komutanlık Satıaal· 

' 
O..Una gelmeleri. 

~llltttanlıta baslı birlikler için 240000 kilo makarnanın 
~ ınünakaaaıı yapılacaktır. Zarflar komisyona 25 ikinci
~'1Qıarteai günü saat 10 da verilmit olacaktır. Beher kilo· 
~ lll11ıen fiyab 17 kurattur. ilk lemioatı~3060 liradır. Jba

lı. ttln~e yapılacaktır. lateklilerin belll ıüaı ve aaatte Fın· 
"''11.nlık Satınalma komisyonuna ıelmeleri. 

Mtloakua Gaut..i 

• * • K omutaolaj'a batlı birlikler için 96000 kilo arpa şehriyesi 
nin kapalı zarfla mtlnakasuı yapılacaktır · Zarflar komisyona 25 
ikinciteşrin 939 cumartesi rüntı saat il de verilmit olacaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı 15 kuruıtur. iık teminatı IO O liradır. 
ihalesi aynı J'Ünde yapılacaktır• İsteklilerin belli gün ve saatte Fın· 
dıklıda komutanhk Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma 
Komisyonundan: 

Çanakkale Mat· Mvk. Kilitbahir garnizonu kıtaatı için 116 ton 
yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 6.11.939 pazartesi G. saat 11 de Çanakkale Mst · Mv. Sa· 
tınalma komisyonunda yapıl .. caktır. 

Yulafın beher kilosu dört krş. elli aanlimde.ı 9720 lira kıymet 
biçilmiıtir. 

Yulafın teminatını muvakkateıi 729 liradır. 
Taliplerin mezkur tarihte komiayo•a müracaatları ilin olunur· 

Denmı 4 ncG ıayfada 

lstanbul P. T. T. MUdUrlügünden · 
İdare ihtiyacı için alınacak 100 adet çift hurç, 50 biiyiik, 50 orta, 

50 kGçtık boy müveui çantasının l.11.939 çartamba saat on beıte 
kapalı zarf usulile yapılıcak ek6iltmeai içi• toplanan Komisyona 
muayyen saate kadar her hangi bir talibin teklif mektubu vermediği 
anlaşılti.ıtından eksiltmenin bu tarihten itibaren bir ay zafıoda pa· 
zarlıta konulmasına ve pazarlatıp 22.11.939 çarşamba saat 15,45 de 
yapılmasına karar nrilaiıtir. 

Puarlık B. Postahane binası birinci katta P. T, T. Müdürlütü 
edasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher çift burcum bedeli 45, büyük boy çantauın beheri 6, orta 
boyun 5, klçGk boyun 3, 5 lira. Hepsinin 5225 lira, muvakkat te
minat 391 lira 88 kuruıtur. Taliplerin tipe esas nümuneleri ve alı. 
aa oas fenni ve eksiltme fartnamelerini görmek ve muvakkat temi· 
natlarmı yatırmak (lzere çalıtma günlerinde mezkür Müdürlük İti.ari 
kalam Levazım kısmına, pazarlık ı'ln ve saatinde de muvakkat te
minat makbuzu, 939 seneıi için muteber Ticaret Odası vesikaıile 
Komiayona müracaatları. ~ (9183) 1-4 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: 
1 - Kaaımpatada Denix Dikim Evinde Jandarmaya ait ayak· 

kaplarından teraküm eden takriben yirmi bet bin kilo kösele kır. 
pınbsile on beş bin kilo vakete kırpıntısı 20 ikincitetrin 939 tarihi
ne rastlayan pazartesi ıünü saat 15 de kapalı zarf arttırmasile sa· 
tılacaktır. 

2 - Arttırma Takıim Ayazpatada Jandarma Mıntıka Komu· 
tanlıtı binuınclaki İstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Şart kitıdı ve nümuoeler ıMr. ırtl• Komiıyooti.a ve yıa-ını 
halindeki kırpıntılar Deniz DikimeYiede görülebilir. Ve tart kiiıd 
parasız ahnabllir . 

4 - Muhammen bedel beş bin ~ört yüz elli lira ve ilk temi 
natı dört yüz sekiz lira yetmit bet kuruftur. 

5 - İateklilerin İstanbul Levazım Amirliğine yatıracakları ilk 
leminat makbuzu nya banka kefalet mektubunu ela havi teklif zarf· 
larını arttırma saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza 
vermit e>lmaları lazımdır. (9182) 1-4 

===== il 

3 

1- Şartname ve nümunesi mucibince IO.IU.000 adet alimiayu 1 
kapsül kapalı zarf usulile akıillmeye koomuttur. 

il - Muhammen bedeli sif 3.1.483.60 lira muvakkat teminatı 
2· 11.:?7 liradır. 

ili - Eksiltme 16.11.939 perşembe pnü saat 16 da Kabatqd• 
Levazım ve Muba,.aat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

I V - Şartnameler her gün Levazım Şubeai vezoeaindea ve iz. 
mir, Ankara Batmüdürlüklerinden 16· kuruı mukabilinde alıaabilir. 

V- Münakasaya İftirak edecekler mühürlG teklif mektuplarıaı 
kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eluiltme J'Gol ihale 
aaatinden bir saat evveline kadar mezkur Komiayon Baıkanlıfına 
makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. (87M>) 3-4 

* * * 
1 - Şartname ve niimunesi mucibince 2.X.9.19 tarlhlade kapalı 

zarfla ihale olunamayan 10 milyen adet bira tite•i kape61G yeaidea 
paı:arlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kurut Mubile 28 
bin lira muvakkat teminati 1950 liradır. 

111 - Pazarlık 16.Xl.939 pertembe günü saat 14 de Kabatq4la 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şub .. i veznesinden H İzmir 
Ankara Batmüdürlüklerinden 130 kurut mukabilinde ahaabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gla ve aaatte 0 
0 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı ıeçen komiıyoaa ıelmeleri 
lan olunur. (8693) 3-4 

• 

Yeni Adresimize 
o K K A T 

lKlNClTEŞRİN BAŞLANGICINDAN İTiBAREN 
İDAREHANEMİZİ AŞAGIDAKl AKRESE NAK· 

LETMİŞ OLDUGUMUZU BiLUMUM ADONE 

VE DOSTLARIMIZIN MALÜMU OLMAK ÜZE· 

RE iLAN EDERİZ: 

GALATA, FERMENECILER CADDESi 
KENBER HAN, 2 iNCi KAT 

1 
NO. 8 · 10 - 11 - 12 

TELEFON: 49442 POSTA KUTUSU: ııeı 

m~I~I~k~ıQt@I~I~ 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
A K T 1 F: 

Kaıa: 

Altın: Safi kilotram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 
Türk lirası 

15.500.313 

28 Birinci Teşrin 1939 vaziyet:I 
PAS 1 F: 

Lira Lira. Sermaye : 

2l.802,4S0.68 İhtiyat akçesi: 
14.607.100.-

1.552.870, 13 37.962.400,81 Adi ve fevkalade 
Hususi 

Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

678.111 953.816.81 Tedavüldeki Banknotlar : 

:1 18 .467,94 l. 272.284, 75 

16.928.965,73 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6·8 inci meddelerine tev· 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 17.307.666,

'\ 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 141.440.897,
Kartllıaı tamamen altın olarak ili· 

veten tedavüle vazedilen 

Lira 

15.000000,-

10.217.134,25 

Reeskont mukabili ilaveten 
le vazedilen 

17.000.000,- ı 

tedavi1· 
136.000.000,- »ı.440,897 -
- i 

Esham ve Tahvilit Cüzddanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
A- ) kartılığı Esham ve Tahvilat lİti· 

(bari kıymetle) 
B- Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hias edarlar : 
Muhtelif: 

47 .630.464,97 
7.560.198,0S 

7.406.000,-
9.454,22 

141.440.897,-

55.190.656,05 

7 .837 .421,66 15. 252.875,88 

Yekun: 

4.500.000,-
17.881.397,40 

493.335.792,90 

Türk Lirası Mevduatı : 31. 762·802,88 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 2.610.78 
Diğer dövizler ve alacaklı klirini 

bakiyeleri 40.061.120,74 40.06.1.731,52 

Muhtelif : 101.851.227,Z 

Yekun : 493.335. 792,90 

Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4 Altın ilzerine Yo 3 
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Quotidien des AdJudications 
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ADMINISTRATION 

Galata, F ermeneciler Cad. 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptra 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
MUNAKASA GAZETE Kenber Han , 2me Etagı:: 

No. 8-1011 ·12 

Boite Postale No. 1261 

Pour la Publicite s' adreıser 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepr.eneurs de l'Etat Telephone: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
__ _...___ M~de Prix C~tion. Licu i';dj;idication et d.-u--------

Objet de ı'adjudication f Cah d Ch Jours Heureı d'adjudicat. eatimati proviaoire ier eı argea 
A)--Ad~j-ud~ic-at~io-ns---au---Ra~b-!!__s ______ _ 

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

Rep. toiture Publique 2177 18 163 29 Dir· Pr. Monop. Samsun 6-11·39 15 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

~poules pr. illumination: 10 lots. . . Pli cach 5520 26 414 02 Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank:. 20..11-39 15 15 

Habillement • Chaussures - Tissus - Cuirs 
Bur. Exped. H. PAf& 

Eı1carpins d 'hiver pr. ecoliers: 1000 paireı·id. Gre iı gre la paire 6,50-6 1101 80 
pr. subalternes: 152 paires (aj) 

Dir. Hyi'. et Assist. Soc. Cağalotlu 6-11-39 15 -

Chemises: 2800 p. Publique la p. 2 7S S77 SO 
" 

> 6-11-39 15 -

Ameubtement pour Habitation et Bureaux-Tapisseria ete. 

Fauteuil: 14 p.-chaises: 345 p. Gre a rre Com. Ach. Comm. Mıl. lst. Fındıklı 11-11-39 10 -

Tr•vaux d'lmprimerie - Papeterie 
lmprimcs: 51 lots Publique 1416 95 
Bois de Construction, Planches, Charpente 
Poteıux en bois de snpin resineux: 1800 p. 

Combustlble - Carburant-Huiles 

lf'trole: 13 t. 

" 20 " 
" 20 " 
.> 20 " 
" 20 ,, 

Benzine: 300 bidons 
Semi·colc.e: 235 t. (ııj) 

Divers 
tSıoycıctte: ıu p. 
Armoire en tôle pr. outillııge: 150 p. 
Bcsnce: 100 p.·sacs pr. facteurs fr.: 50 p.· 

moyens: 50 p. et petits: 50 p. (aj) 
Articles pr. etrier: 3 lots 
T o ile: 2 lots 
Selle: 200 p. 
Etain: 150 k.·ammoniac: 100 k··cotosa: 100 k. 

Provisl ons 

Fabrication de pıin: 255958 k. 
Vjandc de karaman rouge: 3 t. 
Lcntilles vertes: 65 t. 
Fabrication pain: 250 t. 
Raisin sec, prunes "Uryeni,, ete . 
Macaronis: 28 t. 

> 38 > 

" 38 " 
,, 38 " 
,, 38 " 

Pois·ehiche: 28 t . 
)1 38 ,, 

" 38 > 

" 38 " 
" 38 " 

Ble coneasse: 70 t. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
> 

100 t. 

100 " 
100 " 
100 > 

F'oin: 382 t. 
,, 55 ,, 

" 44 " 
" 44 ,, 

Avoine: 730 t . 

" 88 " 
" 88 > 

,, 75 " 
" 142 " 

Haricots: 99 t. 

" 54 " 
" 54 _, 
> 54 " 

Org• monde: 14 t . 
Macoronis: 32 t. 

> 240 ,, 
Qrıe monde: 96 t. 
Huile d'olives: 10.5 t. (aj.) 
Avoine: 116 t. 
Viande de mouton: 7 t. 
Lajt: IO t. 
Yorhourt: 13 t. 
aeurrc: 60 t. (aj.) 

Pli cach 

Publique 

" 
,, 
,, 

" Gre 8 gre 

Pli cach 
Gre a gre 

> 

> 

" 
" 

Publique 
Gre a 2re 
Pli caoh 
Publittue 

> 

Pli cacb 

" 
" 
" > 

Publique 

" ll 

" > 

Pli cach 

" 
" 
> 

• 
Publique 

" 
" Pli cach 

Publique 

" 
Pli cacb 

> 

> 

" 
> 

lap. 4 -

2470 -
3800 -
3800 -
3800 -
4100 -

877 50 

4620 -
5100 -
5225 -

t 185 -
1669 50 

2559 38 
1200 -

10562 50 
3937 50 
3117 -
5880 -
7980 -
7980 -
7980 -
8550 -
2360 -
4560 -
4560 -
4560 -
S130 -
9800 -

14000 -
14000 -
14000 -
15000 -
15280 -
2200 -
1760 -
1760 -

'40150 -
4840 -
4840 -
4125 -
9230 -

14850 -
8100 -
8100 -
8910 -

Gre a gre le k. o 15 

> " o 17 
Pli cach le k. O 17 

> ll o lS 
47S5 -

Pli cıach. 9720 -
3150 -
1100 -
1690 -

Gre a iri 57000 -

96 28 Vilayet Manisa 

540 -

185 25 
285 -
285 -
285 -
307 50 

Dir. P.T.T. lçel 

Com. Ach. Mil. Vize 

" 
> 

,, 
" 
" ,, ,, 

Dir. Agricole Adana • 
Com. Ach. Mil. Balılı::~sir 

346 50 Dir. Econ. P.T.T. Ank. et l•t. 
382 50 lere Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
391 88 Dir. P.T.T. Ist. 

177 75 
250 50 

191 86 
90 -

792 19 
293 31 
233 78 
4'41 -
598 50 
598 50 
598 50 
641 25 
177 -
342 -
342 -
342 -
384 75 
735 -

1050 -
lOSO -
lOSO -
1125 -
1146 -

165 -
132 -
132 -

3011 25 
363 -
361 -
309 40 
692 25 

1113 75 
607 50 
607 50 
668 25 
158 -
408 -

3060 -
1080 -

.354 38 
729 -
226 25 
82 50 

126 75 
4100 -

Dir. Hyg. et Assist. Soc. Cataloğlu 
> ,, 

C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" 

C. A. Milit Kayseri 
Com. Perm. Municip. lst. 
Com. Ach. lnt. Tophane 

> 
" Com. Perm. Mun. lst. 

Com. Ach. Mil. Vize 

" 
" ,, 
" 
> 

" > 

,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 

" 

" c 

,, 
l> 

,, 
" 
" 
" > 

,, 
" ll 

" 
" ,, 
,, 
" 
" 
" ,, 

" > 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
> 

" Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
> 

• 
" 

Com. Ach. Mil. Balıkesir 
Com. Adı. Place Forte Çanak. 

" > 

" Com. Ach. lnt. bmir 

> 

" 

" ,, 
" 

16-11-39 lL -

16-11-39 14 30 

24-11-39 10 -
24-11-39 ıı -
24-11-39 lS -
24-11-39 16 -
24-11-39 17 -
8-11-39 15 -
Touı les jours 

28-11-39 16 -
10-11-39 15 -
2?.-11.39 ıs 45 

6-11-39 14 30 
•·11-39 14 -

16·11-39 il -
16-11-39 

17-11-39 
9-11-39 

20-11-39 
20.11 .39 
20-11-39 
27-11-39 
.27-11-39 
27-11-39 
27-11-39 
27-11-39 
28-11-39 
28-11-39 
28·11·39 
28-11-39 
28·11-39 
29-11-39 
29-11-39 
29-11 ... 39 
29-11-39 
29-11-39 

4 .12 39 
4-12-39 
4-12-39 
4-12-39 
6-11-39 
6-11-19 
6-11-39 
6.11-39 
6-11-39 
7-12-39 
7-12-39 
7-12-39 
7-12:39 
9·11-39 
9-11-39 

25-11-39 
2S-11-39 
22-11-39 

6-1 t-39 
6-11-39 
6-11-39 
6-11-39 
6-11-39 

15 -
14 -
15 -
1-4 -
1-4 -
10 -
11 -
15 -
16 -
17 -
l0 -
11 -
ıs -
16 -
17 -
10 -
11 -
15 -
16 -
17 -
10 -
11 -
15 -
16 -
10 -
11 -
ıs -
16 -
17 -
10 -· 
11 -
16 -
16 -
10 -
10 -
10 -
11 -
10 -
11 -
14 30 
15 -
ıs 30 
15 -

A l'attention des negociants et des Commission
naires de Douanes 

il eat porte a la connafssance des particuliers et corO· 
merçants que dorenavant pour toutes demarches iı f ~ir~ 
aupres de la Direction Generale des Douanes pour ~ eııe 
querir du mode d'application des tarifs douaniers d uıı e 
n'importe quelle marchandise d'importation on doit 5 t 
servir deı formules qu'on peut se procurer gratuitemeıı,,, 
de la Dlrection Principale, des Douanes et de l'UJ 
des commi11ionnaireı formule sur laquelle le mode d'ef11s 
plot est indique et que, consequemment, toutes autre 
demarcheı ne seront pas priıes en consideration. .......... ~ .. .-;~~~----------(3 üncü sahifeden devam) I' ı 

* • * Çanakkale Mst. Mvk. acabat askeri h stanesi için at• 
~ina ve miktarları yazılı yeyccekler için eksiltmeye konmuştorİer&t 

ihalelerin 6.11.39 pazartesi rünü hizalarında gfüıterilen saat 
Mıt. Mvk. Sataoalma Komisyonunda yapılacaktır t1ı" 

Taliplerin mezkur tarih v~ saatlerde Komisyona müractıll 
ilin olunur. 

Muv. tem, 
lira kr. 
286 25 
82 50 

126 75 

Tutarı 
• , 11ti ihale s 

Cinıi 

Koyun eti 
Silt 
Yoiurt 

kilo 
7000 

10000 
13000 

lira 
3150 
1100 
1690 

14 30 dtl 
ıs' de 
15,30 de 

Balıkesir Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 111 

Askeri ihtiyacı için 30 ton lahna, 30 ton pırasa, 30 ton i•P' ~ 
2 ton kereviz, 3 ton karnabahar, 3 ton havuç açık eksiltınere 
nulmuttur. 29° 

Tahmin edilen bedeli 3870 lira olup muvakkat teminatı 
ra 25 kuruttur. 1,11' 

İhale 20.11.939 pazartesi gilnü saat il de Balıkesir kor satırı 
komisyonunda yapılacaktır. 

Evaaf Vt.: şartları her rün komisyonda görülebilir. ~, 
Taliplerin belli belte ve muvakkat teminatlarile birlikte 

misyona müracaatları. ·ıtı9t 
• • • Aıkeri ihtiyacı olan 8000 kilo kuru üzüm açık ek51 

konulmuştur. ~ 
Tahmin edilen bedeli 1200 lira olup muvakkat teminatı 

radır. tı~1 ,, 
İhale 20·11-939 pazartesi günü ıaat 16 da Balikesir kor 

ma komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve ıartlar her gün komisyonunda ıı-örülebilir. • r"te • 
Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatlarile bır 1 

. - ti , mııyona muracaa arı 

• • • Aıkeri ihtiyacı için açık eluıiltmeye konulan 10,5 t~:ıııı' 
tin ya~ı için yapılan ilin noksan oldu~undan yeniden •1'

5 
J 

konulmuttur. 3 
Tahmin edilen bedeli 4725 lira olup muvakkat teoıiııal• 

ra 38 kuruıtur. tı ,ı 
· k stı ihale 22.11.39 çartamba rünü saat 10 da Balıkesir or 

komiayonunda yapılacaktır. 

Evsaf ve ~artları görmek iıtiyeııler her gün görülebil•\ııt' 
Taliplerin belli belreler ve muvakkat teminatlarile bır 

misyona müracaatları. 

MÜZAYEDEL~ 
Ç kale Orman Müdürlüğünden: fıııJ9 

Çanakkale vilayetinin merkez kazası dahtlind2o JO-r 
deresi devlet ormanından 2860 kentel meıe odu~ıı cfetle (1 

tarihinden 6·11.938 tarihine kadar 15 gün nıud ıa•tl'~ 
arttırmaya çıkarılmıttır. arttırma 6.11.939 tarıhıne 'e .,,o 
pazarteıl günü saat 14 de Çanakkale Orman çevitS' 
lüfü binasında yapılacaktır. r· 

Beher kentalının muhammen bedeli 8 kuruıtı.ı 
natı muvakkatesf 17 lira 20 kuruıtur. " ııt' 

Şartname ve mukavelename projelerini görP1~iiJO' 
ler bu müddet içınde Çanakkale orman çevfrge 
daireıtne müracaat edebilirler. 

lstanbul İkinci İcra Memurluğundan: esi~~ 
Bir borçdan dolayı haciz altında olup paraya çevril~ııd ~ 

verilen 200 kaıa bot a-azoz tişesi 16.11.1939 perteınbe ... , tı ı. 
6 J,O· • ıı den 17 ye kadar Galntada Arapoilu solrnğında eti"' 

Gazez fabrikeaıııda açık artırma ile satılacaktır. I<•S: 1f11 

dıtı takdir.de ikinci arttırmuı 23.11.1939 perşembe gan ıeti" 
lede ve tayin edilen saatte icra edilecektir. işine gcle:r. 
lede har:ır bulunacak memuruna müracaatları ilin 01°0 

• • • )'ti 
fst· 

Köıele ve vaketa kırpıntısı satılacaktır. Bak : JI ~ 
SAK. illnlarına. (jır' 

------------------•ı 111ııtl 
imtiyaz Sahibi ve Yazı İfleri Direktörü : s

1 Basıldığı yeri : Akın Basımevi, lstanb1l 


