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Sayısı 5 ~<uruş 

Resmi mnkbuz mukabili olma

yan tediyat makbul değildir. 
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HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI. TİCARi VE ZiRAi 

GAZETESİ 

10 Btriaelkbu.a lNI 

iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Catl. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehaııemizde görüıülür 
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Umum Tüccarların ve nıüteahhitlerin mesleki Organıdır 

konornik 

~llırüklere gelen Alman mınifa
raıarı için Alman Bankaları 

Konişmento vermiyorlar 
Guınrüklerimize gelen Alman 
~rı arasında manifatura bu· 
ltlaktadır. Bu mnlların güm
lcrden çıkarılmasınn hükü

~Ulllizce müsaade edilmitt r. 
\~k malların evrakını elinde 

ıı fehrimiz Alman bankaları 
evrakı tüccarlarımıza Yerme

~ lcrj için mallar gümrükten çı· 
tıl d ~ aı:namakta ır .• 
~ lltıdan batkn ltalyadan ma

"t ~hara getirilme11i için yeni si
~fler verılmittir. J ponyadan 

il ve gümrüklerimhde bulun
~ ~ta olan pamuklularuı da çı
\ ~tnası için Ticaret Vekaleti 
ditıde teşebbusatta bulunul
ur. 

~)tin ve ~~hracatı için 
birlikler kuruluyor 

~.ittik ve yapatı ihracatçılar 
~1linden lionra bir de Zeytin 

1 
Ve pamuk ihracatç.lar bir

~ kurulacaktır. Zeytin yağı ih- ' 
lçılar birliğinin merkezi lz-

t de olup, pamuk ihracat bir· 
~ İ.se l.iri İzmirde, diğeri de 

• 1rıde olmak üzere iki tane 
~ktır. Mersindeki merkezi 

le, Adana ve havalisi pamuk 
•~tile, İzmirdeki de Garbi 

'dolu rekoltesi ile meşgul 
~ktır. Merkezi İzmirde ola· 
Zeytin yağı ihracat birliği İn 

\ ,, Türkiye Zeytinyağı ihra
~·l~r birliti" .dir. 
~ırc giden lstanbul Mmtaka 

et müdürü B. Avni Sak
~1~11 reialiği altındaki komia
~r, birliklerin nizamnamene· 

~tıi hazırlıyarnk Ticaret Veka
~11' göndermişlerdir. Nizamna-
1.tr tasdik edildikten sonra 
1klcr faaliyete r•çecektir. 

~~ay, Koruma Vergisi Değişiyor 
~ •• Ylk Millet Meclisi Atlliye 
t eninde tetkik olunan bu~· 

1
1 koruma kar4ılığı vergisine 
~lan kanun liyihasıaın bu 

trcle um•ml laeyette müza· 
~İne batlanacaktır. 

llhtrrik kuvveti on beygir 
'-r (on dahil) olan ele li ka

't değirmenlerintl.en alın ak
~1-n buğdayı korama vergi· 
1 b b' 1 .. ~ u defirmen aa ıp erı ıı· 

l•ri takdirde bu deıirmen
' 

1

~ icçen yıl içiadeki imalit 
\ llruluşlarına a-öre it kabi
Utrj ve emıalioin Taziyeti 
Öııaüne alınarak maktuan 

,,~kuk ettirilip tahsile Maliye 
j ~ 'itti aelahiyetli olacaktır. 
~iktu veriinin •atrahı, 2430 

1 lc.tnunun 21 inci maidcıin· 
>•~ılı resen takdir heyeti 

1/11dan tespit olune.caktır. 
~·d~t daireleri b• matrah üze 

'tı, buğdayı koruma veriİsİ 
4tıundaki niıbetler dairesin· 
~triİyi tarh ve ib arn me 
~Gkellefe teblit edeceklerdir. 
tacn takdir b yeti kararları
~' tarh olunan \ ergiye kar· 

nkeUefler tarafından veya \-t dairesi namına yapılacak 
ve temyi:a taleplerinde 

Haberler 

muamele vergisi kan•nu büküm· 
leri cari olacaktır. 

Tahakkuk eden vergiler aylık 
taksitlerle ve bir ayın verıisi 

erteai ayın 15 İnci günü akta· 
mma kadar ödenecektir. Tak· 
ıitleriı1i miadında ödemiyenlerin 
vergisi ,Yüzde on ıanıla ve tah
sili emval kanununa ılSre alına· 
cakhr. 

Maktuiyet usulü.;e tabi olwnk 
islemiyen ve1a bu u11ule tabi İ· 
ken bundan vaz geçmek istiyen 
defirmenler, keyfiyeti takvim 
yılı batına kadar varidat llaire· 
sine yazı ile bil&füeceklcrllir. Bu 
takdirde tıılcbin müıoadif oldutu 
mali yılı takip eden mali yıl· 

dan ıtibaren talepleri dairesinde 
vcrıiye tabi tutul caklardır. Şu 
kadar ki bir kere makluiyel u· 
sulilnü tercih edenler, iki yıldan 
evvel ltu usııldcn vııız geçemi
yeceklerdir. Buğdayı koruma 
karşılığ"ı' vergisinde mıııL..tu iyet 
usulünü tercih etmis olanlar, 
mumele vergiıindı:: de aynı usu· 
lü tercih etmiş olacaklardır. 

otörin Stoku !(almadı 

Piyasamızda motörin kalma
mıtbr. Yalnız teneke içiııde bir 
miktar motörin bulunmaktadır. 
Kumpanyalar, Romanya piyasa
sı yükselmiş olduğu için oradan 
eski fiyatla motörin getirilmesi
ne ia:ıkio ıörememektedirler. 

Kumpanyalar hükümete de 
müracaat ederek fiyatların Ro· 
manya fıyntlarına göre tezyidiııi 
istemişlerdir. Motörinin dikwe 
olarak meveudu kalmadığı için 
motör sahipleri teneke ile kilo
sa 9,25 kuruştan almıya mec· 
bur kalmıılardır. 

Makine yağ"ı fiyatları da yüz· 
de elli uisbetinde artmıştır. Bu 
yağların da miktarı azalmıthr. 

Bir Mıktar Fransız Eşyası Geldi 
Franaız bandıralı Thcophil Gau· 

tier vapura limanımıza ihrac e· 
dilmek izere muhtelif Fraasıx 
eşyaaı ıetirmiştir. Pamuk ipliği 
boya kimyevi ve tıbbi ecza, ki· 
tap, içki, ııda maddeleri, tuva
let etyaaı, deri eşya, yün men· 
ıucat, ter:ıi tebeşiri, cam etya, 
esana, toprak e~ya, çamafır, hur
ma, mobilye, sinema malzemesi 
otomobil, motör ve aksamı, ipek 
ve madeni kaynak vardır. 

Ayrıca İtalyan bandıralı Bos· 
foro vapuru da asfalt, kağıt, 
kimyevi ecxa, makine, kamyon 
ve ütü akaamı, araba ve tlamız
lık haynnlar 2'dİrmiştir. 

Hfidaverdi isimli bir Türk yel
kenlisi ile 40 bin kilo Bulgar 
kömüri i•lirmiştir, 

Yapık vı Tiftik ihracatı 

Tiftik ve yapak tüccarlarımız: 
ticaret müdürlüğüne müracaat 
ederek mevcut 60·70 bin balya 
yapak ilitokundan ihracat yapıl· 
mnsı ıçın hükumet nezdinde te· 
şehbüsatt bulunmasını istem 'ş· 
lerdir. 

Yumurta ihracatı gevtek ola· 
rak devam etmektedir, Maama· 
fih İsviçre ve İtalyaya ıevkiyat 
olmaktadır. Aacak her iki hü
kümet yumurtaların kara vasıta· 

• • Kayseri İnhisarlar Baımiidürlüiünden: 

MUNAKASALAR ı Aıağıtla keıif bedellerile mahiyetleri yazılı itler bir k6l-

I halinde pazarlıkla münakasaya çıkarılmııtır. 

inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
< A - Battal mevkiindeki barut depoları etrafıaa kaadı-
1 rılacak 39.37 lira ketifli hendek. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Balıkesir Smclırgı yolunun 34+600 ldlometreaindeki alapp 

köprünün 960 lira 60 kuruf 5~+400 ııcü kilometreainde Cehenaem· 
dere köprüıünün 288 lira 50 kuru ve 34+750 kilo•etreıinlleki 
Simav köprüsünün 375 lira 56 kuru,, 58+500 ncfi kilometreiinde· 
ld ahfıp Simav köprüsünün 264 lira 16 kuruş Balıkeıir Jliıadıf 
yolunun 7 +600 ncü kilometresindeki nh,ap k~prüıünün 316 lira ki 
cem'an 2294 l ı ra 82 kurut ketif bedeli tamirat i,Ieriae Z'l.12.939 
tarihin.le istekli çık•adıtından 28.12,939 tariltine kadar bir ay 
müddetle pazarlıta çıkarılmııtır. 

Bu i'e ait e\•rak fUnlardır. 

Keşif hülasa ve mesaha cedvelleri, Bayındırlık itleri ıen•I 
tarlnameıi ve mukavele projesi clup iatiyenler bu evrakı her j'Ün 
Bılıke ir Nafıa dairesinde ıörebilirler. 

Paıarlık 28.12 939 tarihine rastlayan Perte•be günii nal 15 te 
daiwi encümen huzurunda yapılncağrndan iatcklilerin nkti muay
yeninde mezkur encümene miiracantları. 

Taliplerin bu işe ait 265 lira 40 kuruşluk muvakkat tea:ıiııahnı 
Hususi Mulıaaebe veznesine yatırdıklarına tlair makbuz ve1a bu 1 
miktarda 'ayanı kabul banka mektubu ile ihaleden ea u ıeki:ı: j'Ün ı 
evvel Balıkesir vilayetine müracaatla evnlce bu i'c bea:ı.er 2000 
liralık iş yaptıklarına dair referansl mıu ibraz ederek alacakları 
ehliyet 'esikası ve ticaret odası vesikasile birlikte yukarıda yazılı 
gün ve .ıatte vilayet daimi eacümene müracaatları ilin oluaar. 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

Merkez Kor insan bastahııneıi müıtemilatından olup yeni-

1 
den yapılan paviyonun mütebaki akaa•ı yapılmak üzere 5680 lira 
86 kurut muhammen fiat Üzerinde kapalı zarf uıulile ekailtmeye 
konulnrnftur. 

Bu inşaata ait ke,if proje ve fenni sartna•eıini ötrenmek 
iatiyenler her rün Kolordu Satmalma Komiayonuua müracaat ede · 
bilirler. 

İhnle 21.12.93 Perş~mbe a-ünü saat 15 te Kor Satmalma komi•· 
yonunda yapılacaktır. 

Talipler kanunun 2 • 3 madtlesindeki veaaiklerile m•vakkat 
teminatı rını bui teklif mektuplarını ihale aaatiadeu ltir saat evve· 
line kadar konıiıyona makbuz mukabili teslim etmeleri. 

İzmir Belediyesinden : 

Nccatibey Caddesinde, Gazi Bulvarından itibaren iki ta
rafında yüz metre boyda kordon çevrilmesi ifi fen itleri Mü
dürlüğündeki keıif ve ıartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 410 lira olup ihalesi 22.12· 
939 cuma günü saat 16 dadır. İ~tirak edecekler 31 liralık te
minatı İş Bankasına yatırarak makbuziyle Encümene ielirler. 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
B :ediyeye ait Şule kıraathanesinin 1081 lira 60 kurut bede

li keşifıi tamir, ıslah ve tevsii 15.12.93g Cuma ıünl aaat 14 de 
konulan pey bactılı layık ıörüldütü taktirtıle Belediye emcümeniade 
ihalesi y ıpılmak üzere eksiltmeye konulmuştur· 

Te nioatı muvakkate mıktan 82 lira 50 kuruıtwr. 
Fa 1 izahat almak ve bu husuıtaki kctıf, mukavelenam• ~art· 

name \ c projeyi görmek iılt yenlerin Belediye Baıkitabetiııe müraca· 
atları. 

Bolu Maarif Müdürlüğünden: 
Ortaokulda mevcut ketif ve projeıi m11cıbinH 4764.41 lira 

ketif laedelli bir puiyon yapılacaktır. 

Keşif ve projesi ile şartnııameai okuldadır. 
28. 1 1 93g tarihinden itibaren açık ekailtmeye konulan la• inta· 

at 14.12.939 tarHıine raathyaa perıembe ıünü öileden aoa ra aaat 

15 te isteldiaine ilaale olacatından taliplerin o iÜne kadar yilzde 
7 5 tan Jj7 lira 44 kuruşluk pey akçalarını Malaandıtına tulim ede· 
rek ma rif llaireıincle toplanacak komiıyona baı vurmaları ilin olu 
nur. 

larile ıönderilmeaini iaha muva· 
f ık bulmakta iseler de trenlerle 
sevkiyatm zorlutundaa dolayı 
ithalatlarını fashlah olarak yap
mnk mecburiyetinde kalmıtlar· 

dır. 

Kalay fiyatları 9 liradan sahi. 
makta iae de mal kalmamıı gi· 

bidir. Buı tüccarlar alikallar 
makamlara müracaat ederek ln
giltereden kalay retirip .kilosunu 
350 kuruttan satabileceklerini 
ıöyleyorlar. 

İthalitı kolaylattırmak için for
malitelerin baaitleıtirilmeai ieap 
etttiti ıöylenmektedir. 

B - Baımüdüriyet mamul tütün anbarında yapılak 5 
adet 40 lira ketifli ha va menfezi. 

C - Sivas ıosası üzerinde kain kayırhaa namile maruf 
barut deposu etrafına çektirilecek 441.38 lira keıifli tel örrfi· 

Muvakkat teminat 39 lira altı kuruıtur. 
Pazarlık 12.12.939 salı aünü saat 14 de inhisarlar Baı

müdüriyetindc rnüteıekkil Ko•isyon tarafından yapılacaktır· 
Keıif ve sair evrak heraüd mezkur Baımüdüriyette ıö· 

rülebilir. 

Samsun Nafıa Müdilrl6fünden: 
Çarfaıaba kual.uı içini• Y •ıilırmalı kaprüsande yapılacak 

1252 lira 80 kuruş ketif bedeli anrotman intaatı açık ekıiltu:eye 

konulmu9tur· 
Eksiltme 19.12.939 taribiae raatlayu Sah ıünii aaat 15 de 

.5amıun Hükftmet Konr.tıntla Nafıa Müdiirlüğfüıde toplanaeak ek
siltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

au ite ait Bay111dırhk itleri rene\ ••rtna111eıi, ekailtme tartna. 
meai, teıviyei lürabiye ve şoH ve kirgir intaata ait fenni tartoame 
ve ke.,,'f cetYeli,proje Ye b91u1i tartaaıae ve mukavelename projeıi 
ber ıiin Nafıa müdürlüiüade laili bedel ıörülcbilir 

Eksiltmeye ittirak etmek iateyenlerin 94 liralık muvakkat te· 
111inat makbuz:• ile cari seneye ait Ticaret odaıı veaikaaı ve bu işi 
yapaltilluetine dair Nafıa müdürlütünden al111acak ehliyet veaika
aı vermeleri lixımdır· 

IJ111111cıt - El~iıe -Kundura -Çıtnıtır v. s. 
Harp Okulu Komutanlıjı Satmalma Komisyonundan: 

Harp Okulundan subay çıkacak okurlar için 771 tane 
çiz'Denin 29.11.93~ çarıamba aünü pazarlıkla ihalesine talip 
çıkmadığından tekrar eksiltme ve pazarlık ıünü olarak 12· 
12.939 salı iÜnÜ saat 15 de kabul edilmiftir. 

Beher çizmenin muhammen fiyatı 16 liradır. Muvakkat 
teminatı 867 lira 13 kuruıtur. 

Eksiltmeye ıireceklerin ıa.rtnamesinde yasılı nümune 
çizme ve ıartnamesini görmek üzere her fÜD Komisyona 
müracaatları. 

Taliplerin belli aün ve saatte Harp Okulunda müteıek
kil Komisyoada bulunmaları. 

Kayseri Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

10000 metre yataklık bez açık eksiltme suretile ıatın 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3500 lira olup ilk teminatı 262 lira 
50 kuıuıtur. 

lhelesi 13 birinci kanun 939 çarıamba ııunu saat 15 de 
Satınalma Komiıyon binasında yapılacaktır. 

Manisa Kültür Direktörl6iünden : 
Cinsi Beherinin muh • bed. 

takım elbiıe lira kuut 
72 13 50 

' Tutarı 0 
0 7,5 muvakkat le•. 

lira 
932 

lira kurut 
72 90 

Manisa orta okul talebeai iç'n tartnameaine ıöre 72 takım el· 
biıe 30.11.939 tarihinden itibaren 15 fiin •Üdietle afık ekailtmeye 
konulmuttur. İhale 15.12.939 cuma güuü saat 14 de orta okul bioa
aıuda yapılacaktır. 

Şartnameyi ve kamat ••m•nelerini rlhmek iıtiyenler laer ..... 
orta okula miracaat etmeli.lir. 

İatekliler muvakkat te•inatları ile Ticaret otılaaı vesikalarıaı ha
milea komİ•Jona müracaatları ilia olunur. 

Turıutlu Emniyet KomiHrlijintlen: 
Turıutlu 4ebir ltekçileri için menuı aumuaeye ıire açık ok

siltme suretile 23 adet kaput yaptmlaeakhr. Talip elanların 23 lira 
25 kuruş pey akçelerile '-irlikte J 1.12,939 pazartesi fÜniı Hat 14 de 
Turrutlu emniyet komiserlitiade müto,ekkil komisyona müracaatları 
ilin olunur. 

Mobilya, Bürove eveşyası, Mu ımba~Hıh v.s. 
~ _...,,,........, =nr-nm-=r ~ -

Konya Dolum evi Baıtabipliiinden: 

Cinsi No· Adet Lira 
Zonguldak tipi soba 1 14 24 
Doium evininin eksiltmeye konulan yukarıda yazılı so· 

baların eksiltmesin.le fiatı haddi li.yık görülmedifinden 
14.12°939 tarihinde ihalesi yapılmak 6zere on ıün müddetle 
temdit edilmlıtir· 
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Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Ci .. i Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

--~------------------~----------------~~~------------~~-- ....... -------------~...,.,,----·------------
l) Mlaakı•lır 
1 

Rt••t, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

••lıkHir Sıadırıı yel11aun araaınııla mubte- paz. 
lif klprü ta.iri (temd.) 

la .. i1&rlar l.iauıaııla yap. muhtelif tamirat aç. eks 
Şule kıraathaaeıi tamiri 

" 
Aıkert ha.tabaneaiade yap. pnyeu kapalı •· 
Y eıilırmak klprlılnde yap. İnf&•t aç. eks 
a.1 .. Ortaekulııla yap. pnyea inı. ,. 
Ga•ı bulnrından iki tarafıaa kerıılon çevril- " 

meıi: llO •· 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yatalahk la .. : 10000 •· aç. elu. 
~apat yap: 2a ad. 

" Ilbı .. : 72 tak. " 
Mobilya, bUro ve ev eşyası, Mutamba Hah, 

Zeaıuldak tipi ıoba: 8 ad. (temd.) Beh. 

" 
,. : 14 ad. (temd.) Beh. 

Nakliy•t - Botaltma - Yükletme 

Habaltat nakli aç. ekı, 

M•hruk•t, Benzin, Makine yağlara v. s. 

•••İn: 500 teneke 
Karablk koka: 260 t . 
Kok kö•Üri: IO t. 

4Uteferrik 

aç. elu. 
kapalı :r:. 

aç. eks. 

K:ep• katırı: 28 bq pu. 
BiHk Myfİrl: J .... " 
Çelik kama, kum eleti-tat çekiei·nryez·çe- aç. ekı. 

lik makkap .. l arabası.kuma v. s 

lr••k, Z•hire, Et, Sebze v.s. 

lıfar nya keti eti: 14 t · 
Salt••: 22 t. 
it . .... : 14.4 t. 
la•aa: 334.6 t. (te•d.) 
Nohut: ~ t. 
Arpa: 230 t. 
Keıllmit 11fır eti: 48.6 t. 
K..,. l:ztl•: 8.4 t. 
Portakal 64 ilk: 1000 ad.-80 lik: 22000 

ad.· 100 Ulk: 8000 ai.·manılalio": 
10000 ad. 

iL incir: 30 t · 
K. fa,.lye: 45 t. 

8.MU7•yedeler 

aç. eks. 
pas. 
aç. eks. 
paz. 

" 
" 
" aç. ekı. 

,, 

paz.. 

" 

a9. art. 

2204 82 

1081 60 
5680 86 
1252 80 
4764 41 
410 -

m. O 35 

932 -

v. s. 

24 -
24 -

7345 -
1800 -

2990-

3500 -

2«8 -
5019 -
4050 -
9200 -

11178 -
1260 -

5400 -

Zeytia7afa bidonu: i8 acl. 
K•ı• edun•: 1172 kental ,. Kentalı O 08 

,, " : 1604 kental 
Karyola Y• yatak takımı 
Sani ipek n kendir ip ile elektrik 
Halı: 3 ati. 

motlrl 

Suıılıla la&fıt, nr•ikli boya, demir toka, ba
ni kilidi, pirinı bera, oto tekerleti y. ı. 

,, Kentalı O 08 

" 
20-

" 
" 

,, 

165 40 

39 06 
82 50 

94 -
357 44 
31 -

262 50 
23 25 
72 90 

550 89 
135 -

224 25 

253-

184 -
376 50 
607 50 

1380 -
8.38 35 
94 50 

810 -

10 63 
1 föl 
1 50 

Balıkesir Vilayeti 28-12-39 15 -

Kayıeri İnhisarlar Ba,müd 12-12-39 14 -
Kayseri Beled. 15·12-39 14 -
Balikesir Ask. SAK. 21-12-39 15 -
Samsun Nafıa Müd. 19-12 39 15 -
Bolu Maarif Müd. 14·12-39 15-
izmir Beled. 22-12·39 16 -

Kayaeri Ask. SAK. 13-12 39 15 -
Turgutlu Emniyet Komiserliti 11-12-39 14 -
Manisa Kültur Direk. 15-12-39 14 -

Konya Köy [be Mektebi Müd. 14· 12-39 14 -
Konya Dotum Evi Battabipliti 14-12-39 

Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Şubesi 8 1·40 14 -

İzmir Ziraat Möd. 
Teknik Okalu SAK. 
Y oı:rat Ask. SAK. 

Bolu Alay SAK 

" Edirne Nafıc Miti. 

Ma1tiaa Tümen SAK. 
Balakeıir Ask. SAK. 
Manisa Tümen SAK 

,, 
İzmir Lv.z. SAK. 

,, 
,, 

Y oıı:gat Ask. SAK 
Galatasaray Lisesi SAK. 

Çaaakkale Mıt. Mvk. SAK. 
İzmir Lv:a. S AK. 

Hava Kur.mu Kemalpafa Şu'heııi 
Balık .. ir Orman Çnirje MU. 

" " Manisa Belcd. 
izmir Gümrük Batmid. 
İst. 1 inei İera Mem. Beyofla, 

küçGk parmakkapı Abdullala 
Sokak, eıki Seferofıl• ap. 2 
inci kat No 8 

25-12-39 15 -
26 12-39 15 -
12-12-39 15 -

her gön 8 -
1 1-12-38 11 
21-12-39 il -

22-12-33 10 -
her rün 10 

22-12-39 11 -
15-12-39 10 -
11 · 12-39 il -
11-12-39 11 30 
12-12-39 15 -
14-12-39 15 -
27-12-39 15 -

11-12-39 14 -
11-12-31 10 -

26-12-39 
14-12-39 
17-12·39 
15-12-39 
20· 12-39 

13, 15-l2·3g 

15 -
15 -
15 -
14 -
14 -
14 -

lıt. Glmrü kleri Başmild. 12,14, 18,20,22,25-12-31 

Taliplerin ytlzde 7.5 teminat mektuplarile dolum evinde ı at onda, nakliye için ıaat 14 de Şubemizde yapılacaktır. 
teıekkül edecek olaa komiıyena müracaatları ilan olunur. Muvakkat depozito akçeıi her iki ekıiltm• için biner liradır. 

Köy Ebe Mektebi Müdüriyetintlen: 

Cinai No. Adet Lira 
Zonıuldak tipi ıoba 1 6 24 
Köy Ebe Mektebinin ekıiltmeye konulan TUkarıda yazıh 

aelıaların yapıla• ekıtltmesinde ftatı haddi layık ıörülmedi· 
liaden dolayı 14.12.939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere on 
sün maddeli• temdit edilmiıttr. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat mektuplarile yevmi mezkur· 
da saat 14 dolum eYinde teıekkiil edecek olan Komisyona 
mGracaatları illn olunur. 

Mıtbıı işleri, kırtaıiyı vı yazıhane Lvz. 
_,,.....~~ ----....-w 

Sııara klfııılı alınacaktır Bak : labiaarlar U. Mld. illnlarına. 

Makllyat - YUkletme - Botallm• 

T Ofrak Mahı•lleri Ofiıi İzmir Şubesinden : 

Şehrimiz• mirettep hububat stoklarının, 1940 aeneıi zar-
f ıatlaki: 

Tahmil ve tahliye itleri· 
Şehir dahili naldlyeıı. 
A.7rı ayrı açık ekılltmey• konulmuıtur· Eksiltmeler 1 

aldaoi klnuD 1 j40 pasarteıl ıünü, tahmil ve tahliye için ıa· 

ı Eksiltmeler• gireceklerin depozito akçeleri Teya bu miktar· 
lardaki banka mektuplarile ıimdiye kadar bu ıtbi itleri hak
kile baıardıldarına dair reımi veya yarı resmi müeaaeaeler· 
den alacakları en vesikaları ıeç 6 ikinci klnun 940 cumartesi 
ıünü öf leye kadar ıubemize makbuz mukabilinde tevdi etme· 
lcriıarttır. Bu husustaki ıartnameler 20 birinci kanun 939 tari
hinden itibaren ıubemi:ıde alikadarlarm nazarı ittililarına 
vazolunacaktır. 

Mahrukat, 8Billin-~ Maki na yağları v. s. 

İzmir Ziraat Müdürlüfünden: 

Ziraat Vekaleti için ıatın alın•asıaa liıı:um ,aıterilen 500 
teııeke benzin kamyonetlerde kullanılacak enafı laaiz 24g() ıayıh 

artırma ekıiltme kanun• mucibince OD bet JÜn miitltletle mÜDUU&• 
ya konulmuıtur· Beher teHkenin muha•men fiyatı 281 kur•ı ve 
aaunkkat teminatı 105 lira .37,5 kuruttur. Mal İzmir aoraova vili
yet fidaıılıjıada teHllüm edilHek ve bedeli •aliye vesae1iaden 
ideaecektir. ihale biriııc:i kin•o•u yirmi beıiııe raatlayaa puar
tesi sünil ıaı.at oıı beıte ziraat mildirlutüaıle toplaaacak kamiıyoa 
müvacehesiude yapılacaktır. İsteklileria bey akç.aıını •aliye nane· 
sine yatırarak makl:tuı:larile birlikte ihaleye ittirakleri ilin el•aur· 

Y ozıat Askeri Satınalma Komiıyonnundan : 

60 ton kok kömürü açık eksiltme ile alınacaktır 
ihale aünü ı2.12.939 ıalı aünü ıaat ıs dedtr. 

10 

iNŞAAT MALZEMESİ 

lSTANBUL PlY ASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli IO kr .lık terlaası 
,, ,, -40 ,, 
,, alman 

Asfalt yerli 
an •• 

kUesu 
,, ecuebi 

Çimento natürel 
,. 

tonu 

" " 
Çini 

süper 

(meı:aikten) 

(çimeatoılan) 

taneıi 

" 
,, 

Fayans ecnebi " ,, ,, (aksamı) " Kireç (su) tonu 
,, (toıı:) ,, 
,, (laf) kiloeu 

Kiremit (Bakırköy) tanui 
,, (Eıkişehir) ,, 
,, (K'fttabya) ,, 
,, (B6yükdore) ,, 

Ktink (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) " 

Mermer (yerli itlenmi•) metre murabba 
Tatla (Bdyükdere preee) bini 

,, (Feriköy delik.is) ,, 
,, (Kitıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz:) ,, 
,, (ate9,. yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransı:a preH) ,, 

Kereete (dötemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 
,, (tavanhk köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, , , 
,, (sındibi köknar) ,, , , 
,, (perva.tık köknar) ,, ,, 

,, 
180 
80 

iOO 
eso 

o 75 

3 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

---
1500 
.~ -

4 -

Tahmin bedeli 1800 lira 
135 u· 

olup muvakkat teminatı 
,,_; 

ıatınalma konıi•1 
radır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte 
mdracaatları ilan olunur· 

Jandarma Genel Komutanhiı A11kara Satmalııı• . 
Komisyonundan: 1~1 

Bir toauna yirmi altı lira kıy•et biçilen vuıflarıaa 11(ııg.;J 
yüz ael..ıen Gç ton Karabilk koku kapalı zarf usulü ile · 
pazarteai günü saat oada 1&hn alınacaktır. al"'f' 

Şartnamesi parasız kemiıyoaılaa alına1'ilecek b• eki ~ 
rirmek istiyenlerin 551 ,85 bet yilz .m bir lira sekst:n b~ ...... 
lak ilk teminat ve ,artoameıle ya:aılı belıeleri •uht•~1 ~ 
mektuplarmı belli p• ıaat ıılokusa kadar kemiıyona ver .. İf 
malan. 

••• 
260 ton Karala•k keku alınacaktır. 8ak : 

ilanlarına. 

--~--~~----------------------------Mü tefe r r i k 
lıtanbul lelediyeıinden: 1)11" 

KonserYat11vara alınaeak bakar plaklarla aüm11ae pi · 
imali iti 2490 numah kanun•• 43 el maılclHi~e gör~ t• iJ) 
açık eksiltmeye konul••ıtur. Muhamme• bedela 2gs() lır• 
minat miktarı 221 lira 25 kuuıtur. 

ihale 19.12.89 ulı puü saat 14 de Daimi liıacümeod• 
caktır. Şartnam~ Zabıt ve M .. melit Müdürliti kalemiad~ı-J' 
itilir. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektupları ile 1 

111 maa7yen 1aatte Daimi Eaoimende bul11amaları. 

Devlet Demlryolları ve Limanları lıletme U•udt 
Müdürlüfünden : 1 

Talip çıkmamaaı delayıile 4.12.939 tarihinde ihalesi 1 
yan 830 lira muhammen bedelli 7 kalem muhtelif boya .. ~,t 
yine açık ekıiltm• uıulile münakasaya çakarılmıthr. M•V~t ı5 
mioah 62,25 liradır. Eksiltme 14.12.93g perte•M pnl .., 
Sirkecide 9 itletme bioaaında A. E. Komiıyonu tarafınd.- it· 
cakhr. Şartnameler paraaız. olarak komiıyendan verilmekt9' 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden : d•t 
V ekilette meveut aümaneıi veçhile n pazarlıkla 200 • 

tu Hndıjı yaptırılacaktır. . 
Buaların tutarı için on iki bin altı yiiı: lira taboı'" 

mittir. 
945 liralık munkkat temiaat lbımdır. f{i 
ihale 13.12 939 çar .. mlta ıtlnü saat 15 de vekaJett• 111 

11hba itleri daireıi reislifinde tetekül edecek mahıus kO ... 
yapılacak.tar. 

Talipler nftnıaneyi vekilette rllrebilirler. ti 
Taliplerin demir sanayii ile ittiıal etmekten olıluklar•ll: 

ilY, butu aandıtı i'ibi alit Ye mabeme imal edebilecek ·~I i 
fal:trika, atölye veya imallthaneıi buluııdutuna dair .,.
etmeleri lbımtiır. 

Kırklareli Tümen Satınalma Komiayonu~daıı: 
3t0 aded klfük yem torbuı 

1000 ,, ip yular baflıtı maaaal' 
250 ,, belleme 

2 ,, aalltand takımı maaçanta 
500 ,, kıl kolan 



~O Bfrinciklnua 1& 
:mr :ı 

~ 'Yukarıda ya:r.ılı malzemeler 14.12.939 perıeml.e gilnl saat 15 
~ l\ırklareli Tiimen Satınalma komisyonun.la pazarlıkla satın alıaa 

tır. Taliplerin komi11ona ıelmeleri · 

' ~ Edirne Nafıa Eksiltme Komflyonundan : 
''ttak malzemenin Muhammen Ded. Mikdarı Tutarı 
.. Cinsi kurut lira .k .. 
ıt'• sap kazma 1.fO 700 adet 980 00 

•l111a 1apları i'Cirrea Yeya 
ltızdcık olacak. 

ftGrck: maa aap kızılcık 72 
tı \'e rürgen olacak. 
ı.- •rabuı : 920 
"'a.cbent ve (T) demirden 

llllaaıol 22·25 kilo atu· 

500 
" 

30 
" 

r>. lıtında olacak. 
._..lik makkap: 65 kr. fiatı 40 kı. 
~y : 0'1 oS0-0.80 santimetre 
i •ryoz : S0 ki'· ,, 1200 ,, 
~~· 6 kilogramlık 
ıa ku: 
18 kiloluk 

r,, "1c· . 
fC ICI : 

~•rı çelik beheri 

810 

878 
70 beheri 

~ • 1,00 ki. lık olaeak 
taın eleji : 500 beheri 

t.Iik : O.SOX 1,00 
~lik ka•a: 

1
·25 boyunda 15 adet 

·So " 15 " 

300 kg. 

lO 

10 
300 

2 

120 kg. 

360 00 

276 00 

2600 

600 00 

81 00 

87 00 
210 00 

10 ()() 

300 00 

2990 00 
)'•karıda cİH miktarı Ye m11ltammen l.ellelleri yazılı alit ve 

•ııatı Törkiye arttırma ekıiltme kanununun 41 inci nıaddesinin (C) 
.. ı nıucibiace 15 gln müddetle açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 
Muvakkat teminat akçeıi 224 lira 25 kuruştur. 

\ı ihale tarihinden itibaren 10 gin zarfında malzeme NKfta a• 
lla tulim edilecektir. 

~ Eluiltmede elacak ten:r.ilit nisbetine muaail tat çekici mikcları 
'"-tılaeakhr. 

~ latiplerin muvakkat teminatlarile l»irlikte ekailtme rilnil olaa 
-.'.12.39 perşembe pnü aaat 11 de Nafıa Müdürlüğl eaaaında te~ 'it komiıyo•a müraeaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satına ima Komisyonundan : 
'•her adedin• tahmin eailen fiatı 600 kurut olan 
ilded talata manena sandıiı müteahhit nam ve hesabına 

12.939 pazartesi fÜftÜ saat 10 da Ankarada M.M.V. 
alma komisyonunda açık ekıiltıne ıuretf]e satın alma· 
tıdan isteklilerin ••zkur sün ve ıaatte 378 liralık ilk 
hıatlarile birlikte komisyoaa müracaatları. 

Bolu Orman Koruma Alay Komutanlıimdan: 

l. Orman Koruma Bolu taburu için üç adet binek beygir 
~caktır· 

Beher hayvanın muhammen fiatı 80:130 lira arasındadır· 
Pazarlık ıı.12.939 pazarteıi ııünü saat 11 de Bolu Or 

koruma taburu karar&'ah ında yapılacaktır. 
liayvanların evsaf Ye ıartlarını ıörmek istiyenler her 
l~burdan &'Örebilirler • 
.\lınacak hayvatın parası P•tin olarak derhal taburca ve· 
ekur. 
liayvanın boyu 1,43 den aıafı olmayacak, yatı 5:7 ara 
il olacaktır· 

Bolu Alay Satınalma Komisyonundan: 

'timen ihtiyacı için 26 bat Mt. koıum katırı Bolu alayı 
'fından ıatın alınacaktır 
Pa.xarhkla ıatın almmaıı Tumen ihtiyacı kapanıncaya 
lr hergün sabah ıaat 8 den akıa.m beıe kadar alay sa· 
lına komiıyonunda icra edilecektir. 
~uhammen fiatları 110-175 arasındadır. 
Satın alınacak hayYanların bedelleri pefin olarak derhal 
lece kur. 
t'Vıaf ve ıeralt aıafıda gösterilmiıtir. 
l'•liplilerfn hayvanları ile birlikte 15 aün içinde alay ıa
'lrna komisyonuna~ müracaatları illn olunur. 
~a.kinalı Tüfenk Katırları evsafı: 
'\' a.ıları 4-8 yaı arasında olacak. 
lıoyları 1,32 : 1 ,38 arasında iöiüı çevreıi 1,52 158 ara· 

olacak. 
li•yvanlar batlık .. elleme ve kolanlariyle alınacaktır. 

k, Zahire, B, Sebze v .s. -------
Çanakkale Mat. Mvk. Satınalma Komisyonundan : 

~'••kkale müatabkem mevki birlilderi için iılenmemi' iyi cin•· 
" ao toıı kuru incir 11 12.939 pazartesi a-ünü ıaat on dörtte 
lıkıa aatın alaaacaktır. iıkeklilerin belli rün ve aaatte Çanak. 
Pttüıtabltkem mevki aatı•a\ma kemiıyenuna müracaatları. 

Yozıat Askeri Satınalma Komiıyonundan: 
~ kilo kuru üzü• açık ekıiltme suretile alınacaktır. 
~.ı. rünü 14.12.939 per~embe günii aaat 15 iledir. 
l'abanin bedeli 1260 lira elup mavakkat temiaab 94 lira 50 

'&r. 

klilerin belli rü• ve aaatte Satıaalma ko111u7enuna müra· 
l iliu glunnr. 

Karaköıe Aıkert Satınslma Komflyonundan : 
SOQ ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. Ta h
l~b•deli 30,000 lira, ilk teminatı 2250 liradır ihalesi 

·939 pazartesi ıünü saat 10 da Karaköaede mıntaka 
la.aa komiıyonunda yapılacaktır. isteklilerin teklif mek· 
ltıı ihale saatiaden bir saat evveline kadar komisyona 
•tmit olmaları llzımdır. Şartnamesi kolordunun tek· 

t"uizonlarında ıörülür · 

• akw • s .. ıi 

1 - Şart•ame H n•••aeıi maeibiace 28,5 •/• 270 bin H 28 
Manisa Tümen Satma]ma Komisyonundan: m m 330 lain atlet bebin ıirara kltıdı pazarlıkla ıahn ahnaeaktır. 

Manisa birliklerinin ihtiyacı olan 334600 kilo samanın il_ Pa:r.arhk 15.1.940 pa:r.arteai rünii saat l.f ele Kaltataıda 
~apalı zarfla yapılan ihalesinde istekli çıkmadıiınean bir ay 

1 Levazım ve Mubayaat Şuheıinlleki Alım Komiıyeaanda yapılaeaktır. 
ıçinde pazarlıkla satın alınacaktır. 111 _ Şartname ve aumuaui her pa aözi reçen Şubeden ve 

İlk pazarlık 15.12 939 günü saat 10 dır. Hepıin•n tutarı İ&nıir Ankara Baımüdtirllklerioden paraıız alıaabilir. 
5019 lira ve ilk teminatı 376 lira 50 kuruıtur. iV _ İsteklilerin verebileeelderi miktar beriaılen '/o 7,5 p· 

İ~teklilerin mezkur. saatta. Manisa Tümen Satın Alma venme paraaile nya banka temiaat·meldaplarile l»irlikte tayia elli-
Komııyonuna gelmelerı· len gin ve ıaatte meakur Ke•iıyona relmeleri ilin olua•r. 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Evıaf dahilinde 2500 lirahk sabun ve 100 ton arpa pa·. 

zarhkla satın alınacaktır. Taliplerin 13°12°939 çarıamba ıü· 
nü saat 10 da Kırklareli askeri satınalma komisyon una rel· 
mel eri. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Teknik Okulu Satmalma Komisyonu 
Bışkanhğından: 

Yılaızda bulunan Ok ulu.uz Kalerifer Dairesi için lüzumu elan 
(260) Ton Karabük .keku şartnameıi mucibince 26.12.931 tarihine· 
raatlıyan Salı ıünü saat 15 de Gümiııuyunda toplanacak olan Ko 
miıyonumuz huzurunda ihalesi yapılmak iz.ere kapalı zarf uıulü ile 
ekailtmeye konmuıtur· 

Kamürlln tahmin ltedeli 7345 ve ilk teminat 550,89 liradır 
Şartnameyi i'CSrmek ve ilk teminat yatırmak iıtiyenlerin eksiltme· 
ilen IDir gün evveline kadar Okul•muza ve eksiltme gilaü de Yük
ıek Mühendis mektebine gelmeleri. 

2490 sayılı arttırma Ekıiltme kanununun tarifatı daireainde 
tanzim edilecek teklif mektupları eksiltmeden ltir aaat evveline ka· 
dar Komisyon Ba,kanlıfına makltıu: mukabilinde vcrilecehtir. Pol 
tada vaki olacak teahkOr mazeret kaltul edilmez. 

(10240) 1-4 

Galatasaray Lisesi Ahm, Satım Kımisyonu 
Bışkanhgmdan: 

Mikdarı Fiyatı lık teminatı 
Adet Kr. s. Lira 
---- --- ------
10000 5 ) Pertakal 64 lük 
22000 3 ) 

" 80 lik 
8000 1 60) 125 • 100 lük 

10000 3 75) Mandalina 
Galatasaray Liıeainin Mayıs UMO ••nuna kadar ihtiyacı elan 

mikdar ve tahmin fiyatile ilk teminatı yukarıda yazılı portakal ve 
mandalinanın 27 Xll .939 çarşamba günü ıaat 15 de Beyeğlu İstik 
lal caddeıi 349 numarada Liseler Muhaıelteciliti ~inaaında Okul 
Komiıyen•nda açık ekıiltmHi yapılacakbr · 

isteklilerin şartnameyi zarmek ü:aere Okul idareıiae müracaatları 
ye Ticaret Odasının yeni yıl veıikaaile ilk teminat mak~uzile birlik· 
te belli pn ve saatte Komiıyona relmeleri. (10217) 1-4 

&UZ W 

(10117) ·-· 
• • • 

M•lt. Hli. Y.7 ,5 te•ia. l!kıilt .. 
Cinai Miktarı lira kr. lira kr. ..kli rhl ıaab 

---- ---- -------
Likc1r falıırikaııada 3737 50 8 J3 a11k 21.XIl.B 14 

da• tamiri 
Metil Alkol 1750 kile 1513 75 l 13 68 • 26.Xll.939 14 

1 - Şartname va ketifnameıi mucibinae İdare•izin Llkar falt
rikasınan dam tamiri iti ve yine prtaameıi mueibinH (1750) kile 
Metil alkel hizalarında yazılı ... ilerle ekıiitmeye kea•aıtur. 

il - Ketif ve muhammea bedelleri, ••nkkat temiaatları, ek· 
ıiltıae ıün ve saatleri hi:ıalarınia yazıhllır. 

111 - Tamirata ait fartnameler her pa Levuı• t•beai YH••· 
ıinllen (9) kunı mukabilin.le ve Metil alkel ıartaamHi paruıa ala· 
aaltilir. 

iV - İıteklilerin ekıiltme için tayin edilen fi• H 

X 7,5 fÜYeame paralarile l.irlikte meaktr Kemiıyena 
illa oluaur. (10076) 

••• 

aaatlerae 
ı•lmeler 
ı-4 

1 - Değiştirilen fArtnameıi •ucibince linetip ve iatertype yaaı 
ılizme makiaeıine 27.Xl.939 tariltinae teklif elunaa fiyatlar laaılıli 
liyık ıörilmeditiaden it yeaiaen pnarlıkla ekıiltmeye ken•qtur. 

U - Multammen l»edeli ıif 8000 lira, muvakkat te•iaatı (IOQ) 
liradır. 

111 - Pazarlık 18.Xll.O paurteıi flnl ... t 14 ie Kaltatq4a 
Leva:ı.im n Multay .. t Şalteıincleki Alım Kemiıyonaaaa yapılaoakhr. 

iV - Şartnameler her pn aözil ıeçea fuMlleo parasız ahaa· 
itilir. 

V - Fiabız teklif •• kataleklar lltale fla6nllea ea •• ~lr 
ltafta evvel tetkik ellil•ek üzere tiltln fabrikalar Şubesine verile· 
cektir. 

VI - Mlnakaaaya rirecekler pazarlık içia tayia eiilea fi• we 
saate %7,5 rüvenme paraıile birlikte mezkur Ke•iıyeaa r•l•eleri. 

(10077) J-4 

----------------------------~------------------------
-o 1 ş DEPOSU -

M. İBRAHtM BERKMEN 

Türkiyenia ea zeaıia çefitlia ! 

Ye en aart Dit Deposudur. 

Daimi bir ıerriye maliktir. 

lıtanbul, MaJualyan Han No. 2, 3, 4, S. 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
2 •ırıncı Kanun 1939 vaziyeti 

-,r:ASIF: A K T 1 F: 

Kasa: 

Altın: Safi kilotram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kiloram 
Tlrk liraaı 

Hariç.eki Muhabirler : 

Lira 

16.S00.302 21.80!.-& 14.36 
19.0Sl.620.50 

ı .524. 718, 13 -

878.111 953.816.81 
1.042.307,30 

Altın ıafi kilorram : 10.010.!48 14.080.216,"6 
Altmn tahvili kabil Hrb..t dö,ıi:der 26.357,06 
Diğer dövi:r.ler ve berçlu klirinr 

Lir ~ ermaye : 

42.413. 753,99 

lhtiy at akçesi : 

Adi ve fovkalide 
Haımi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

4.217.134,25 
6,000.000,-

l.W&.124,1 l Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.7"8.~,
Kanunun 6·8 inci meddelerine tev· 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 17.307.666,-

b kiyeleri: 7.177.894.55 ~1.284."68,07 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyeai 14J.440.sg'7,
Karılhğı tamamen altın olarak ili· 
veten tedavüle vazedilen 17.000.000,-

Hazine Tahvilleri: Reeıkont mukabili ilivetea tedavi· 

Lira 

15.000000, -

10.117.134,25 

Deruhte edi. evrakı nakdi1e kartıhtı 15~.748.563.
Kanunun 6·8 inci meddelcrine tev· 

le vazedilen 139.000.000,- tl7.440,887 -

fikan ha:&ine tarafından vaki tecliyat 17.~~666.- 141.440.897,-

Senedat Cüzdanı : 

Ticari aenetler ıet.807.SQ5,18 209.807.695, 13 

Esham ve Tahvilat Cüzddanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyeaia 
A-) karıılıtı Eaham ve Tahvilit (iti· 

(~r.ri kıymetle) 49.619.874,97 
B-S.rhHt eıbam ve tabvilit 7.561.196,~ 57.181.071,50 

Ayanslar: 

Hazineye kııa vadeli awaaa 
Altan n döviz öıı:erine 
Tahvilit üzerine 

Hi11edarlar : 
Muhtelif: 

8.681.000,-
14.577,56 

_ 7.!i'l.172,- 16.517.74'9,56 

4.500.000,-
17.253.112,09 

Yek6n: 111.394.871,45 
~ ..---- - .. 

Türk Lirası Mevduatı : 34.742.84!,34 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 2.575.76 
Diter dövizler ve alacaklı ldirinr 
bakiyeleri -45.369.-&21, .!!_ 45.271.196,88 

Muhtelif: IOl.122.000,118 

Yek6n: 512.39",871,45 

1 Temmm 19a8 taribiıadea itibarea: l.lıaeato Mli41 Y. 4 Altla laerine X i 
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ilONNEMINTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 4SO 
i • 850 

12 " 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

DIMANÇHF. 

Quot:idi n des Adjudicat:ions 

10 DECEMBRE 1939 

-------------
ADMINISTRATION 

Galata , Fermeneciler Cad · 

Kenber ·~an, 2me Etag~ 

No. 8-9 11·12 

T e lephone: 49442 

-

Pour la Publicite ı' adre11er 
i. l'Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tebleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
fi Caut~.---~,Z-d'ndj~ication e td ..... u~---..----

provisoire Cahier dea Cbarıes Joura Heures Objet de J'adjudication 
M;de Prix 

d' adjudicat. eatimatif 

lJ A~judications au Rab~ 
~onstructions-Repar•tions-Trav. Publics-Materiel 

--~-----------~-----------
de Construction-Cartographie 

lep. de di.-. ponta ı/ reutc aalrkcıir-Sındırrı Grc a gre 
(aj.) 

l.•p. bit. monople 
Rep. ıallc de Jccture 
O.nıtr. pavillon a l'h3pital Milit. 
Cooıtr· au pont Y ctilırmalt 
Cemtr. pavillon a Ja bit ccole ıccondaire 
Cenıtr. eordon aux deux e&tes du boulcvard 

Gaı::i: 100 m. 

Publiquc 
,, 

Pli cach. 
Publique 

n 

n 

tla~illement • Chausaures - Tissus - Cuirs 

2204 82 

1031 60 
5680 86 
1252 80 
4764 41 

410 -

165 40 

39 06 
82 50 

94 -
357 44 

31 -

Vil. alıkesir 28-12-39 15 -

Dir. Monop. Kayseri 12-12 39 14 -
Municip. Knyıeri 15-12-39 14 -
Com. Ach. Mil Balıkesir 21-12-!~9 15 -
Dir. T rav. Pub. Samc;un 19-1 ~-39 15 -
Dir. lnstruction Publique Bolu 14-12-39 15 
Municip. lxmir 22-12-39 16 -

Teile pour lita: 10000 111. Publique le m. O 35 262 50 C.A. Milit. Kayseri 
Dir. Stlrete Turgutlu 
Dir. Culture Manisa 

13.12-39 1ö -
1 l -12-39 14 -
15-12·39 14 -

Cenfectien capetea: 23 p. n 23 25 
c .. tameı: 72 completa n 932 - 72 90 
A•aublamant pour He.bitation et Bureaux-Tapissarie tc. 

Petıle type Zoa~ldak: 6 P· (aj.) la p. ?.4 -
• • > 1.f p. (aj.) la p. 24 -

Dir. Ecolc Sngc·Femmc Koayn 
Dir. Crcche Konya 

14·12-39 14 -
14-1 2-3, 

Tranaport-Chargement - Dechargment • Fourniture de Bureaux ___ ..._ ____ ..._ ________ _,....,~=-n wv--zrr 

C~arr•meal et deeharrement de cerealcs 

••mbuatibla - C•rburant-Huiles 

leHiH: 500 bidona 
Ceke ce Karabük: 260 t. 
Celke: 60 t. 

•ivera 

Crible peur aable, brouetteı, piecae, 
pierre, rrand martcau, pioohc ete. 

Clenuz de monture: 3 tattı 

• • 
,.rovlal ona 

leıme: 8,l t. 
Orre: 500 t. 

• 26 tlteı 

Vian.ce de meuton: '44 t. 
Viaade de ba:uf: 96 t. 
Viaade de ba:uf ou de chhre: 1-4 t. 
lanaı 2'.l t. 
laiıiaı Hcı: 1"',.f t • 
Paille: 334,6 t. (aJ.) 

casse 

Oruıea de 64: 1000 p.-id.de 80: 22000 p. 
hl. de 100: 8000 p.-m&Ddarineı: 10000 p. 

"~ ..... b •• : 30 t. 
Haricetı Hc11 45 t. 
Peia-chiehe: .. 5 t. 
Orre: no t. 
Viancle ele boeuf: 48,6 t. 
aaJıın HCI 1,4 t. 

A~jıdi11tionı alı ıurench•ra 
lriqueı treueeı: 30000 

Meteur el6etr. veotilate., et fer: ı t. 

Caaapfa, fauteuilı, armeiro a ılaee, table, 
'-uffet, elıaiae, ta,iı et autrea o~jeta de 
yaJeur 

li•enı: 51 p. 
lelı lıle ehlH: 1172 quiat 
> , > 160• qulnt 

Liü en IW 
S.ie artifieielle, terde en lio ., aeteur elhtr. 
Tı1lı: 1 ,. 

Pa,lır ,.., .. aadaı•, peinture av.. verniı, 

bo•ıleı en fer, eadeaaı pour ıae, tuyn 
e• lıitea, revea d'auto ete. ete. 

Publique 

Publique 
Pli cach. 
Publiquc 

Publique 

Grc a gre 

n 

Gre a rre 
Pli each. 

n 

n 
Pablique 
Gro a rrc 
Publique 
Grc a rr4' 
Publique 

Gre 1 rr• 

" 
" 
n 

n 

" 

Publique 

" 

" 

" ,, 
• 
n 

n 

" 

" 

(3 Clncil ıayf adan de•am) 

7fl45 -
1800 -

2990 -

9130 -
30000 -
19800 -

le k. O 22 
3500 - · 

2448 -
5019 -

5400 -
4050 -
t200 -

11178 -
1Z60 -

20 -

30 -

"'T -

l.mtr Le•aıum A.mtrltji Satan alma Komiıyonundan : 
l - l•mir ailllahkeı:a •nki Çetm• •ıntakaaındaki birliklerin 

( 48600) kile keli ha it 11tır eti 6-biriaoikbu• 939 tarillinde kapalı l 
•arfla J•pılaa ekıiltaeıia4e talip çıkaa4ıtıadan paurlıkla aaha a· 

1 

lıaaeaktar. 
ı - laalHi 12·biriaciklaan Q39 aah rlaG aaat on bette kışla

de bnaım A•lrliti latıD Alma Keaiı1eaun4a 7apılacaktır. 

550 8, 
135 -

22.. 25 

1370 -
2250 -
1485 -
1SS4 -
253 -

184 -
376 50 

810 -
607 50 

1380 -
&38 35 
, 4 so 

10 63 
9 62 
1 50 

Office Ccrealcs Suc. lzmir 

Dir. Agricole İzmir 
Coııı . Ach. Ecele Tcehnique 
Com. Ach. Mil. Y ozrat 

Dir. Trav. Publ. Edirne 

Com. Ach. Milit. Bolu 
> l> 

Com. Ach. Div. Edirne 
C. A. Milit. Karaköse 
Com. Ach. lnt. bmir 
Com. Ach. Mil. Safranbolu 
Com. Ach. Di.-. Manisa 
Com. Ach. Balıkesir 
Com. Adı. Div. Manisa 

n " C. A. Lyccc Galataray 

Com. Ach. Plıce Forte Çanak. 
Com. Ach lnt. lzınir 

n n 
,, l> 

n n 
c . A. Mil. Yoziat 

Dir. Perccptions Beyoğlu f.ylp• 

8-1-40 ı .. -

25-12-39 15 -
26-12·39 15 -
12-12-39 ıs -

!1-12·39 11 -

11-12-39 11 -
8 -

lS·12-39 15 -
25-12-39 10 -
25-12-39 ıs -
25-12-39 ıs -
22-12-39 10 -

10 -
22-12-39 11 -
15-12-39 ıo -
27-12-39 15 -

11-12-39 14 -
11-12-39 10 -
1 l-12..J9 11 -
11-12-39 11 30 
12-12-19 15 -
14-12-39 15 -

11-12-39 14 -
quart. Gümllşsuyıa Rue Şahbaz No 1 

2emc Bur. E.xec· lst. Gal ta, Kalafat 14,18-12-39 ıs -
yeri, Y clltcnciler No Sl,53 

Gönepe, Kayışdatı Cad. Kiosque 10-12-39 ıe -
de fcu Salih Pata No 2S6 

Liruo Aviation furque.5uc. Kemalpaşa 26-12-39 15 -
Dir. P'or~ts Balıkcıir 14-12-39 15 -

, " 14-12-3, 15 -
Municip. Maniaa 15-12-aP ı .. -
Dir. Princip. Douaneı İımir 20-12-39 14 -
1er Bur. Exee. l.t . Beyotlu, Küçük 13,15-12-39 ı .. -

parmakkapı, Abdullah Sokak, 
Scferotlu han, 2ome etare No 8 

Dir. Ventcı Douancs 1st. 12, 14, 18,20,22,25, 1~.39 -

-----=-- --=---=--------
3 - Tahmin edilen tutarı (11178) liratlır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası (838) lira otuz bet kmruttur. 
5 - Şartnameai her rün Komisyonda rörllebilir . 
6 - İıtekliler Ticaret Odasınia kayıtlı olduklarıaa dair veıika 

röatermek mecburiyetindedirler. 

7 - Pazarlıj'a İitİrak edecekler 2490 sayılı kanuaun iki ve 
üçönci maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalariyle -irlikte ibale saatinden evvel Komiıyena müraca· 
atları. 

• •* Ciaai 

Kuru faaul7e 
Nohut 
Arpa 

Miktarı 

Kilo 
"5000 
45000 
230000 

T · ıı•tı 
Tah•İ• edilen tutarı eını *I 

kç• .. 

Lr. 
5400 
'4050 
9200 

Kr· 
00 
00 
09 

muvakkat•• 
L 

l(r. 
r. 

810 00 
607 50 

1380 00 
İlaale tarihi 

11 Birineiklnun 939 Pazartesi aııat : 10 
11/Birincikinun 93~ Pazartesi saat : 11 
11/Biriacikinun 139 Paı:arteıi saat: H.30 . '(t 

1 - Ordu kıtaat ve llaynnı ibti7acı ıçıa yukarıda cinsııerle 
miktarı yazılı üç kalem erz.ak ve yem ayrı ayrı prtnaı:ııe jodt 
4·Birindikanun 939 tarihinde pazarlıkla yapılan ekıiltı:ııe51,,ib 
tıılip çıkmadıjmdan puarlık yukan4a biaalarında yaı.ıh J{o' 
ıfin ıaatlerie kıtlada iz.mir Levnaım Amirliti Satın Aloı• 
•İıyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı katiyeleri lainlarında Ja:&ılıdar. 

3 - Şartııameleri her rün Komiayonda ı-lSrOlebilir. <Jesilı• ~ 
4 - istek liler Ticaret Odaaında kayıtla olduklarma dair 

ı<Sıtermek mccburiyetincled.irler. açiiı1• 
5 - Pazarlıia ittirak edHekler 2400 .ayıla kanunun iki \' e iıı't ı 

dl maddeleriadtt Y• ıartaamesin4e yazıla vesikaları va teJJl .,,il· • 
muvakkatalariyle birlikte ihale ıaatiıulen evvel Kocnisyo11a 
racaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalrtı',.,. 
Tahmia edilen bedeli 6 99 lira olan 30 ton arap aab000 ııc• 

keri Fabrikalar umum müiürlütl merkez .ahnalma koıni•1°111lııtit 
25.12.839 pazarteıi ifinü ıaat 14 ie paurhida ihale cdile0'ıı,~'t 
Şartaame paraıız olarak komiıyendaa verilir. Taliplerin ınu<J• .;e 3 
te•inat olan 50~ lira 43 kurnt .-e 2490 numaralı kanunun ~ ,ıJ· 
•addelerindeki nıaikle komiıyoocu olmadıklarına ye bu if 'ı~~f 
kadar Ulccardan elduklarına dair Ticaret Odası veıika.siyle ıııt 
rüo ye ıaatte Komiıyona mt1racaatları . 

1 
l 

Edirne Aıkerl Satınalma Komilyonundan: bi-'' 
Aıatıda miktarları yaınlaalarıa 13.12.39 çarıamba gi1•6 Editııe' 

larıada yuıh aaatlerde puarhkları yapılacaktır. lıteklilerin .. cıı•'' 
de M tiriyet daireaindeki aakerl 1atıaalma kemisyonuna 01ıır• 
ları. 

Ciıaıi Miktarı Tutarı Temloatı ihale ı. 
Tea Lira Lira 

Yulaf 80 5000 750 9,30 
Yulaf 40 2500 375 9,30 
Yulaf 40 2500 375 g,30 
Yulaf 40 2500 375 ıt,30 

Piriaı i4 6720 988 11 

~1' 

• * • Atatıdaki erxaklar hisalarında yuılı pa ve aaatl•rde.;ıf' 
palı sarf eluillmeleri yapılaeakbr. fıteklilerin teminat makbut.tiıı''" 
mektublarile kanunda yazalı YHikalarile ihale ıünü ihale ~··t ,,ı· 
bir ıaat evveline kadar teklif ••ktuplarıuı Edir .. de Mötirıfe 
reaiadeki askeri aatınalma komisyonuna vermeleri. 
Cinai Miktarı Tutara lık te. İhale rin ve saati 

Toz teker 
Sade y•A'ı 
Sabun 
Makarna 
Arpa febriyHİ 
Zeytin yağı 
Yulaf 
K. fuıalye 
Nobud 
Piri•ç 

Kilo Lira Lira 
30000 7875 591 
52500 60375 4269 
75000 24750 1857 

150000 33750 2532 
30000 6750 507 
15000 7500 563 

1.470000 88200 5660 
240000 87200 2790 
150000 19500 2535 
144000 39600 2970 

••c: 
Mandalina ve portakal 

SAK. ilanlarına. • 
alı•acaktır. 

29.12.39 

25 " 
" 
" 29 n 

" 27 n 

n 
,, 

" 

15,30 
15,30 
ı ı,30 
15 
15 
il 
11,30 
16 
15 
15,30 

Bak : Galatasar•1 

i 
ı)Se 

~· 
·-------- - - -- t 

• • lt 

--~ZAYEE?E~ ~1 

Manisa Belediyesinden: 1' ~~ 
Belediyeye ait 20 lira muhammen bedelli b'r karyola, ~·t; ıZ El"'. 

mı aatılmak üı:ere . açık arhraaya konulmuttur. lblcıı I tıı't 
trihiae raatlayan Cuma ı-üaft aaat 14 ded ir . . ıfonkkat t.,., 
lira 50 kur11ttur. 

----..... 
vtti' İmtiyaz Sahilli •e Y u iıleri Direkt- rü: lamı.il 

Ba ıldıiı yeri c Akın Be.nmevi, İs t nbul 


