
Pazar 17 Birincikiiıun 1939 
= 

HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. ALI, TİCA i VE ZİRAi 
ABONE ŞARTLARI İDAREHANE 

Türkiye 
3 
6 

12 

için 
Aylığı 

" 
' 

Kuruş 
450 
850 

1500 
E neb· me leketler için 

aylığı ·rr ' 1 

Resmi makbuz mukabili olma

ynn tediyat makbul değildir. 

G· 
' 

Umum Tüccarların ve nıüteahhi n 

K n 1 r, kar rn meler 
ve ticaret m ahedeleri 

lurkıye ile Romanya arasında 
Ticaret Anlaşması 

l'ürkiye Cümhuriyeti Hükii· 
~eti, iki memleket aresındaki 
lı1:ari mubadeleleri inki"af ettir
ll:ıek arzusu ile mütehassıs ola· 
;ak nşagıdaki hül ümleri karar· 
il lırmışlardır : 

Iadde l Merbut l mıma· 
trılı listede sayılan Türkiye men· 
ttrlj mallar, bu listede her mad
~t için tahsis edilen konten· 
!anlar hududu dnlıilinde, Roman
tıı'ya ithal edilecektir. Merbut 
1 numaralı listede sayılım Ro· 
llıanya meıışeli mallar, bu lis· 
lede her madde için tahsis edi-
1tn kontenjanlar hududu dahi· 
linde, Türkiye' ye ithal edile· 
l!tktir. 

Madde 2 - İki hükumet, iş· 
bu kontcııjanlnr hududu 'dalii· 
liııde, mallarm filen duhulü için 
l~ıını gelen itlıal müsaadeleri

~~ bila teehhür vermeği tuah-
Ud ederler. 
Madde 3 İşbu anlaşmanın 

llıeriyet mevkiine konmasmdun 
'<>tıra sevkolunacnk malların, iki 
llıtınleket s lahiyetdar maka
llıatı tarafından merbut aümu-
11tye tevfikan iki nüsha olarak 
\terilecek bir menşe şehadet-
111lnıesini haiz olmaları lazım
dır. 

~Bu menşe şehadetnamelerinin 
nüshaları ithal gümrügü ida 

ttsi tarafından damgalanacak 
~t bu idare vedaatilc Türkiye'
~c Türkiye Cümlıuriyet Mer· 
·tı Bapkasına ve Rom nya'da 
~oıııany Milli Bıınkasına tevdi 
lllunacaktır. 

• ladde 4 - İki memleket 
~tasında yapılan ticari mübade· 
~ttan mutevellıt matlubat bu 
~linkü tarihte imza edılen Tür

~?e·Romanya tediye anlaşması 
llkümlerine tevfikan tesviye 

~lunacnktır. 
ladde 5 - İşbu anlaşma 5 soa

k&nun 1938 tarihli Ticaret Anlaş· 
llıası ile merbutah yerine geçc
b~k ve 21 son teşrin 1939 tari· 

1tıden itibaren bir sene müd· 
deue mer'i olacaktır. İlk hükii· 

1 ~et, işbu anlaşmanın bir sene-
11k yeni bir müddet için uzatı 
11> uz tıl myacağı hususunu 1940 
~tnesinin Eylul ayı içinde knrar

hracaklardır, 

!\ ııyıı Hukfımetı Türkiye Cumhuryeti 
' rıı l.)eBİ nıımınn Hukumcti namına 

Cr, Dimıtreıcu Dr. Burh m Zihni Sanus 

Menşe Şehadetnamesi 

(Asli nüsha) 

f~nderen ,, ... . 
1 ... . 
krı.bıetgah: 
~kak· ' ~ . ~ lın cinsi : 
() ttıbalaj tanı: 

tnk adedi: 
~arka No: 

Sıklet Gayri 
Safi 

l<ıymet Fob. 
Cif. 

Kendisine 
ş-önderilen 
lsiııı ~ 

İkametgah: 
Sokak: 

safi Kg. 
Kg. 

Sevk yolu: 
Yukarıda mezkur malların 
menşeli olduğu ve işbu menşe 
şehadetnamesinin Türkiye ile 
Romanya arasında İstanbul'da 
9 sonteşrin 1939 tarihinde imza 
olunan Ticaret Anlaşması hü
kümlerine tevfikan ita kılındığı 
tasdik olunur. 

Menşe Şehadetr.amesi 

(B. ikinci nüshası) 

Gönderen 
İsim: 

Kendisine 
gönderilen 
isim: 

İkametgah: İkametgah: 
Sokak: Sokak. 
Emteanuı cinsi : 
Ambnlajın tarzı : 
Denk adedi : 
Mnrka No: 

Sıklet Gnyri safi Kg. 
Safi Kg. 

Kıymet cif, Fob. 
Sevk yolu: 
Yukarıda mezkur mnllnrın 
mevridli veya menşeli olduğu 

ve işbu menşe şehadetnamesinin 
9 sonteşriu 1939 turihiude İslan
buldn Türkiye ile Romanya ara· 
smda imza edilmiş olan Ticaret 
Anlaşması hükümlerine tevfikan 
ita olunduğu tasdik olunur. 

Liste: l 
Aşağıda gösterilen senelik 

kontenjan hududu dahilinde Ro· 
manyaya idhal edilecek Türkiye 
menşeli eıntea : 
Romen Mallarm Verilen 
Gümrük cinsi Konten-
Tarife jau 

No 

46 59 Her nevi balık 200 ton 
70 Havyar 10 n 

274 Sanayide müstamel 20 n 
balık yağı 

378 
385 
387 
395 

t 397 
401 
403 

Palamut 600 n 

Palamut lıülasası IOO!l n 

Tütün 
Fındık 

Portakal 
Kestane 
Amerikan fıshğı 
(ArnıftJ 

75 n 

1 o " 
400 ,, 
130 ,, 
20 ,, 

40ı Bndeın 15 ,, 
403 Fıstık 5 ,, 
406 Kuru üzüm 300 ,, 
407 İncir 250 ,, 

Kitre 15 ,, 
Sair emtea T. L. I0.000 ,, 

Listesi: 2 
Aşagıda gösterilen Romanya 

menşeli emtea her bir mal için 
derpiş olunan senelik kontan
jan hududu dahilinde Türkiyeye 
sokulabilecektir. 
Türk 
Güm-
rük 
tarife 

Verilen 

No. Malların cinsi 

konten
janlar 
T. L. 

Selliloz ve her nevi 800.000 
odun ve kereste 
Mevaddı kimye· 400.000 
viye ve tıbbi1e 
Mabnıkat, her 5,203 000 
nevi züyulu ma-
deniye (Asfalt 
ve bitüm dahil) 
Sair cmtea 100.00 l 

Y ekim 6.503.000 
(Devamı var) 

. . 
u K LA 

İnşaat-Tamirat-

Toprak Mnhsullerl Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
İstanbulda Pendik İstasyonuı da yopılacnk hububat hangarı götürü 

olarak kapalı zarf usulile eks.ltmeye konulmu tur. Keşif bedeli 
35500 otuz beş bin beş }ÜZ liradar. 

Eksiltme evrakı H üç lira mu1tabilinde Ofis J.Jmum müdürlüğün
den ve Ofisin İstanbul şubesi miıdürlügünden almabilir. 

Eksiltme 23· 12.939 tarihinde saat 11 de Aakaradu Ofis umum 
müdürlüğü binasında yapılacaklar. 

Teklif mektublnrıııı havi zarf ar makbuz mukabilinde Ofisin 
muhaberat servisinde teslim edilecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 2ô62,50 iki bin nltı yür. altmış ild 
lira elli kuruştur. 

İstekliler teklif evrakı meyamnda eksiltmeye girebilmek için 
ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehliyet 
vesikb.sını koyacaklardır. 

İstanbul p. T. T. Müdürlüğünden: 
Eyüp PTT. merkez binası tamiratı açık el-siltmcye konulmuştur. 

Eksiltme 3.1. 940 çarşamba gunü saat 15,30 da B. pa t.ıha11e binası 
birinci katta PTT. müdürlüğü adnsındn toplanacnl alam satım ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 712 lira 61 kuruş, muvakkat teminat 54 liradır. 
İsteklilerin keşif ve müstenidata evrakı görmek ve muval.kat ten i- 1 

natlarıııı yatırmak üzere çahşmn gliıılerinde mezkur müdürlü'. id· ri 

1 
kalem levazım kısınma, eksiltme gün ve saatinde de en az bir tn
ahhüdde 500 lirahk bu işe beıız r iş yaphğın.ı dair idur lcrındcn 
almış olduğu vesikalara istinaden Istnnbul Vil ı etine müraca tin 1 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet v 939 yılma ait 
Ticaret Odası vesikaııı ve muvakkat teminat makbuz.ile birlıkte ko
misyona müracaatları. 

Bornova Bağcılık İstasyonu Müdürlüğund n: 

Cinsi Muhammen bedeli Teminatı 

Tamirat 687,8:! 51, 9 
Cins ve muh ınmen bedeli ve teminatı yukarıd ya ılı t i· 

rahn 2. 1. 940 tarihine anüs dif sala günü Silat 10 d DJrııoı.- b -
cılı'.: istasyonu müdüriyetinde el~siltmesi yapılmak fü: re nıün k saya 
konulmuştur. 

istekliler muvaltknt banka mel tubu veya mal s ndı ı m bum ile 
birlikte ihale günü mezkur müessesede hazır bulu lıdır 

Fenni şartnn eler için her gün 
müdürlüğüne müracaat olun bilir. 

Samsun Vilayetinden : 

Açık eksiltmeye konulduğu halde talip zuhur etme en yuk is· 
kelesindeki elektrikle müteharrik vincin altına p L rlıkln beton 
mesned yaptırılacaktır. 

İhale 4.12.39 tarihinden itib ren 4. 1 .40 perşembe gunüne kadar 
bir ay müddetle encümenin toplandı ı pazartesi ve perşembe gün
leri sanat 15 de Encümen huzurunda pazarlıkla yapılncnktır. 

Muhammen bedeli 498 lira 69 kuru tur. 
Muvakkat teminat 112 lira 45 kuru"tur. 
İhale 2490 s yıla kanun hü .ümlerine göre yapılucnktır. O.ıha 

fazla mallımat alınn' ve gerekli evr lu görmek isleyenler belediye 
baş mühendisliğine müracaat etmelid'rler. 

ensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
..,,__,__ www --

Samsun Vilayetinden : 

İlfayi efradı için şartnamesi dairesinde lb çift çizme nçık c ısilt
me ile yapılacaktır. 

İh"lle 2~. 12.939 perşembe günü saat 15 de Encüm n huzurun-
da yapılacaktır. 

r.ıuhammen bedel 342 liradır. 

Muvakkat teminat 25 lira 65 kuruştur. 
ihale 2490 s.ıyılı kanun hükümlerine göre yapıl caktır . Daha 

fazla mallımat al ak ı.-•e gerekli evrakı görmek i ti yenler itfai.) e 
grup amirliğine müracaat etmelidirler. 

Konya Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 

Konya Bölge Sanat okulu Leyli talebeleri için aşağıda cin , 
miktar, fiat, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazıla nıelbu
sat ayrı ayrı açık eksiltme ile sahıı almaca!.. İhale i 2.3.J2.Q3:J pa
zartesi günü saat 9 da Maarif Müdürlüğiinde yapılacaktır. 

Elı.iiltmeye gire~eklerin, 2490 sayılı ka&ununn göre şeraiti haİL 
bulunmaları ve ihaleden bir iÜn evvel muvakkat teminatlarını ma
liye vu:aeıine yahrmaları. 

\ Galata, Fermeneciler Cad. 
Kenber hanı, 2nci kat 

No. 8·9-11-12 

I ~N ŞARTLARI 
ldart l- emızde P.oı·il{!ülür 

r el fon : 49442 

Posta kutusu No 1261 

sle<"' Orga 

Talipler şartname ve nümuneleri her 
ğünde görüp ögrenebilirler. 

gün sanat okulu müdürlü-

Miktarı Muham. bed. Muvakkat te. 
Eşyanır ,.: 

Haki sın 
eykoz 

Beykoz. 
Tire çor. 
Mendil 
Atlet (Iu 
Don (pal 
Yüz havlu 
Gömlek 84 91 

lira kr. 

" ~.J ~-

,, 159 25 

atua işleri, k1rtasiye ve yazıhane Lvz. -
A.dann Belediye Riyasetinden : 

lira !:r. 

7 25 
l 85 

1 61 
j 3 
J 13 
4 51 
5 -4 
7 1, 
il 94 

Belediyenin yıllık evrakı matbua ihtiyııcmın tabı açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Muhammen bed li 635 liradır. 

~ uvakkat temin ta 50 liradır. 
İhale i birinci kanun 25 inci cuma günü saat 15 de b lediye 

encümeninde yapılacaktır. 
Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. İsteyenler orada görebi

lirler. 
İı.teklileriu ihale günü muvakkat teminat akçelerile birlikte be· 

ledıye encümenine müracaatları ılan olunur. 

Ke este, tahta va saire 
~------

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Teslim yeri 6 metre 7 metre 8 metre 9 metre Yeldin 

aded nded aded aded aded 
Bakırköy 350 150 IOO 30 630 
R. His rı 100 50 30 180 
Üs üdar 300 150 40 90 

350 550 300 100 1300 
Yukarıda teslim yeri, tulleri ve mitarı yazılı cem'an 1300 o ded 

mcv .. iminde 1 esilmiş kestane telgraf dire inin alımı kapala zarf 
usulıyle ek iltmeye kouulmu tur. 

· ksilme 3 l 940 tıırıhine tnstl yan çarşamba günü san\ ~5 le 
B. Postane bin sı bırinci katta P.T.T. Müdürlüğü odasında toplaııa
c. c Alım Satım Komi..yonund yapılacakhr. 

6 elreliklerın beheri bedeli muhammeni 3,5 lir.ı, 7 melrelilı:lc:

rin beheri 4,5 lira, 8 metrelilderin beheri 5,5 lira, 9 metreliklerin 
beheri 7 lirn hepsinin 6050 lira, muvakl.at teminat 453 lira 7a ku· 
ruştur. 

İ eklileriıı olb bdaki şartnamesini görmek ve mu akl at temi
tl r ı y tırı lilk üzere çalışwa güııleruıde mezkur Müd "rlulc İda
k le Levazım kı mm , ek iltme saatindeıı bir s at CV\ line ka
r d k nunun tnrifotına uygun olarak hazırlanmış mektublarını 

) se e i için muteber Ticaret Odası vesikası, muvnkk t temin t 
ma buzu veya muteber bank me tubunu muhtevi olarak, yu arıda 
i mi y zıla Komisyon li ş a lı~ına • o. lı m kbuz muk bilinde tev
dı eylemeleri 

- Boşaltma 

P. T. T. Müdürlüğünden: 
Kırklareli İnece arası ç'ft nth yayla araba ile, oto, otobüs, 

Ka tıkaçlı emslli gibi motörlü vesaitle haftada 3 sefer gidip gel
mek , e merkez açıldıgında işe başlatılacak olan posta sürücülüğün 
6. 2 J9 çarşa ba günkü nçık eksiltmes nde talip zuhur etmediğin· 

den bu işin 18.1 39 poz rte i günü saat 14 de Kırklareli P. T. T. 
l'v üdürlüğü binasmda ihalesi yapılmak üzere on gün müddetle uza
tılmıştır. Bu n üddet zarfında isteklilerin şartnameyi gormek üzere 
her gün mudürlü~ümüze müracaatları muhammen bedel 312 mu· 
vakkut teminat 23 lira 40 kuruş, idari kefalet 400 liradır. 

v. s. 
lzmir Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonundan : 
İzmir tayyare alayı birliltlerinin 25tı ton sömikok maden kömü

rü il tiy cı 6 birinci kanun 939 l rih.nde kapah zarfla yapılan ek
siltmesinde telip çıkmadığından pazarlıkla satm almacaktır. 

İhalesi 18 birinci künun 939 pazartesi günü saat 15,30 da kış-
lada İzm·r Levuzım iimirli i Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 6625 liradar. 
Te !llinatı muvakkate akçası 497 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
iste' l ler Ticard odasında kayıtlı olduklarma dair veıika ıös

terme · mecburiyetindedirler. 
Pazarlı •a iştirilk edecekler 2~90 sayılı kanunun 2 ve 3 öncü 

maddelerinde ve art ıamesiude } azılı vesikaları ve teminat ınuvak
katalariyle birlikte ihale santinden evvel komisyona müracaatları. 

İzmir Belediyesinden: 
Belediye havagaz.ı fa riknsınııı senelik ihtiyacı ıçın satın alına• 

cak sekiz bin ton Zenguldak zerodis 0,10 lave maden kömürü, ha-



- ------ -- ---·------ - - ----- -- -- -

111 > • c...teai 16 Birincikaoun ~ 
- ~-E±!2KL z .. ::zw:zs 

Bug··n ilan olunan Münakasa ve M··zayedeler Listesi 

Ciaıi ekli Ma . ite«. T iaat Miiracaat yui Gwnü 53.atı 

l) l\1Uaıkı "r 
Nafia i 

.Beten mesned İnf · .pu:. 
Bornova ltafcılık istasyonu binası tamiri 
Silivrikapı mcr.arlıgı ıasilbaneııi knpu ve paz. 

pencereleri inşası 

ist. 52 inci okulun ta•İri n 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Muıamba ve çi~me amele için 
Kaput itfaiye için: 12 ad. 
Haki sınıf elbisesi: 105 kat 
S.ykea postalı: 113 ~ift 
8cykez iıkarpini: 103 çift 
Tire çerap: 341 çift 
Mendil: 313 ad. 
Atlet: 172 ad. 
Do patiska: 209 ad. 
Yüz havlusu: 213 ad. 
Gömlek: 91 d. 
Çizme: 18 çift 

pa• . 
,, 

aç. eks. 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

M tb~ işleri - Kırtasye-Vazıhan 

Evrakı matbua tabı 

Kereste, tahta ve saire 

Keıtane telgraf direti: 1300 ad. 
Kereate v.ı. çiceklik imali için 

Nakliyat - Botaltma - Yükletme 

Pesta nakliyatı 

aç . ekı. 

kapalı x. 
paz. 

aç. elu. 

M hrukat, Benzin, Makine yağları v. 

498 69 
687 82 
151 25 

242 85 

288 -
168-
630 -
678 -
621 50 
85 25 
31 12 
60 20 
73 15 
95 85 

159 25 
342 -

835-

6050 -
117 54 

Benzin: 300 teneke (temd.) 
Marin l ve kömürü: 40 t.-Türk veya Al

man koku: 10 t.-motirin: 3() t -Ben
ı:ia: 180 teneke-makine yatı: 576 k . 
p.1. yaKı: 20 teneke 

tenekeıi 2 80 
aç. ekı. 

Zonguldak O. JO kömürü: 8000 t. 
SCSmikok: 250 t. (temd.) 

~Uteferrik 

Ç~p ıepeti yap.: 25 ad. 
Potrel demir: 6016 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

kapalı z. 92000 -
paz. 6625 -

paa:. 
a~. ek ... 162 56 

Makarna: 300 k.·yoturt: 3 t .·ıüt: 5 t.-arpa: aç- ekı. 
2 t.·et: 5 t.-ekmek: 8 t.-sabun: 450 k.-
ıoda: 250 k .• pirinç: 1 t.-pirinçuon: 150 
k .-salça: 100 k.-tuz: 2.5 t.-nobut 150 k.-
an: 150 k .-feker: l t.-sadeyat: .fOJ k.· 
zeytin yağı: 250 k . 

Nelaut: 14.5 t. (temd.) 
Sıtır veya keçi eti: 14 t. 
K. fasulye: 18 t. (temd.) 
Nelaut: 6 t. 
ISulıur: ıa t. 
Makarna: 12 t • 
Pirinç: 12 t . 
K. faaulye: 12 t, 
Saman: 211 t. 
Ekmek: 90 t . 
K silmiş ııA-ır ti: 27 t . 

,, ,, : 48.6 t. (temi · ) 
Saman: 188 t. (temd.) 
Çekirdeksiz k. idim: 2li t. 

B. M U -r a y e d e 1 e..!. 
Çamaşırlık binası enkazı 

Hurda demir eıy 
Hurda de ir ~inke ve saç parçaları 
İskarta kanaviç : 4512 k. 
İ karta çYI: 1084 k. 

,, kınnap: 4940 k. 
Yamalık k 11 viıe: 5 t . 
iskarta ,, 
Yamalık çul: 2 t. 
İıkarta • : 4 t. 
Yamalık çuval: 1 t. 

" ,, : 5 t. 
lık&J'ta ip: 4 ·• 
lıkarta kın ap: i,5 t. 
Marka bezi: 200 .k. 
Yamalık kanaviçe: 544 k. 
lakart kan viçe: 1455 L::. 

,, çul: 400 k. 
,, çnnl: IQO k. 
n ip: 31 k. 
n kınnap: 1896 k. 

Va'l n H. n M. tipi: 23 ad. 

aı. ekı. 

,, 
" 
" 
n 

" ,, 
kapalı z. 

" 
ıı . 

n 
,, 

paz. 
aç. art. 

>t 

paz. 

" 
" aç. art. 
,, 

pa:ı. 

" ,, 
aç. art. 
paz. 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
" 
" kapalı z. 

1080 -
3500 -
2~-

720 -
IJ&O -
2280 -
34SO -
21&0 -
4009 -

675 -
72 o -

11178 -
3760 -

42 40 

9 2 M 
173 44 
741 -

1500 -
11 o -
500 -
640 -
J00-

1100 -
800-
525 -

50 -
1~20 
320 10 

64 -
41 80 
6 20 

284 40 
1m 15 

vai'aaı idareıintlen iki lira ol.az kuruf be.teli mukabiliade ~erilen 
tartnameıi mucibince kapalı zarflı ekıiltmeye konuluıuıtur. lhaleııi 

3.1.940 çartamba 'liinü ıaat 17 de olup muhammen bedeli .lokıan 

iki itin liradır. 2400 sayılı kanunun tarifatı dahilinde baı.ırlanmı• 

teklif mektupları ihale gönü azami Hat 16 ya kadar Encümecde 

riyaıete verilir. Muvakkat teminatı bet bin ,.ki• yüz elli liradır. 

112 45 
51 59 
11 35 

18 22 

21 60 
12 60 
47 '..ı5 

50 85 
46 61 
6 39 
2 93 
4 51 
5 4 
7 11 

11 94 
25 65 

50 -

453 75 
i 82 

S:ımsun Viliyeti 
Bornova Batoılık lıtuyenu Müd. 
İst. Beled. 

,, 

lat. .ı • .ı. 
n 

Kenya lige Saaat Okulu 

" " 
" " ,, " 
" ,, . . " 
" .. 
" n 

,, " 
Samsun Vilayeti 

Adnna Beleli. 

ist. P.T.T. Müd. 
İıt. Belc.-d. 

Kırklareli P. T. T. Möi . 

4-1 -40 ak. dar 
2-1-40 10 -

IS.12· 14 -

18-12-39 14 -

18·12-39 14 -
18-1:.!-39 14 -
25 12 39 9 -
25·12-39 9 
!5·12-39 9 -
25-12·39 9 -
25-J2·39 9 -
25·12-39 9 -
25-12-39 9 -
25-ıa-39 9 -
25-12·39 9 -
28· 12-3~ 15 

25-12·39 15 -

3-1·40 15 -
JS.12-39 14 -

18-12-31 14 -

S maun Ziraat Müd. 18·12-39 14 -
Manita Beynelmilel Moriı Şıouı Hut. 22-12-3~ 17 -

İ:ımir Beled. 
lamir Ln. SAK 

3-1-40 17 -
18-12-39 15 30 

Trabzon Bcled · 
72 19 Samlilun elei. 

ulı ve cuma 
18-12-39 15 -

78 76 
as3 -
168-
54 -

103 50 
171 -
261 -
112 -
l00-
725 25 
546 75 
838 -
282 -

3 18 

148 90 
21 -

111 15 
225 -
165 -
75-

45 -
185 -
120 -
78 75 

7 so 
24 48 
48-
• 61 
6 27 
1-

42 66 
550 34 

Manisa Beyaelmilel Moriı Şinası Hut. 22-tı-39 17 -

Samıun Ask . .5AK 
Manita Tümen SAK 
Afyen Kor SAK 
lzmir Lvz. SAK. 

" 
n 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" Toplaane Ln.. SAK 

lıt. Beled. 
E9refpaşa Haataneai 8athek. 
İzmir Vakıflar Mid. 
inhiıarlar U. Miti. 

n 
,, 
" 
" 
n 

" ,, 
" 
" 
n 

" 
" 
" ., 
" ,, 

1 ay zarfında 
ı'l-12-39 10 -
29-12.39 10 -
27-12-39 IO -
27-12 31 10 30 
27-12-39 11 -
27-12·31 15 -
27-12.JD 15 30 
30.12.39 ıo -
30-12- ıı -
3().12 39 11 -
18-12·39 15 -
18·12-39 15 -

2().12-39 13 30 

18-12-39 
28-12-39 
18-12-38 

2·1-40 
2 1-40 
2-1-40 
2-140 
2-1-40 
2-1-40 
2-1-40 
2-1·40 
2-1-40 
ı-ı-40 
2-1-40 
2-1 -40 
2-1-40 
2-1-40 
2-1-40 
2-1-40 
2-1-40 
2-1-40 

14 -
10 -
IO -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -

D.D.Y. Aak-Haydarpqa Sevk Ş.fliti 2-1-40 14 -

Samsun Ziraat Müdürlüjünden : 
Cinai Miktarı Bclaer tenekeainin muhammen bedeJi 

Benzin 300 teueke iki lira ıeluea kuru.tur. 
Mücadele kamyonları içia alınacak 300 teneke ltenzinisa eksilt

•• pnö olıın 7.12.93!} tarihinde talip 91kmadıtındao 2490 ıayılı 
kanunun 43 ncü macdeai mucibince IO 1ü11 müddetle tem.&idine ka· 
rar nrilmittir. 

INŞAA T MALZEMESİ 

ISTANBUL PİYASASI TOPTAN FiYATLARl 

IO kı.lık terlt&1ı 
,, ,, 
,, aı-

Asfalt yerli 
,, ... e i 

çı ... t. atirel 
,. ailper 

Çini (••Hİkten) 

., (~İ•eat elan) 
Fa1aD1 ecaebi 

40 .. 
iO ,, 

klleıu 

,, 
tonu 

" 
t oui 

,, 

" ,, ,, (akıamı) ,, 
Kireı (H) teau 

,, (teıı:) ,, 
,, (ta11 kileau 

Kiro•it (Bakırköy) lueai 
w (Eakiıebir) ,, 
,, (Kltabya) ,, 
,, (Bl7llkdere) ,, 

KClok (çimento) 1antimi 
,, (teprak) uumaraaı 

., ( ök e boru) klloıu 

,, ( ec elti) ,, 
Mermer (yerJi itlen İf) tre murabba 
T•tla (Btlyökder• pr ... ) biııi 

,, (FerlkCJy deliluiz) ,, 

94 (Kij"ıthane .&olikll) ,. 

H ' ,, caUkeiıı:) " 
,, (at .. , yerli) taneai 
,, ( ,, eonel.i) ,, 
,, (Fra•ıı:ıı prue) ,, 

Kere.te (ciöıemelik kCJknar) metre mlkAltı 
,, (çıralı, llmltalı) ,, ,, 
,, (tavanlak klksaar ker.&enlu) ,, ,, 
w (kapla•alık çıralı) ,, , , 
,, (ııYa4'l1.i köknar) ,. ,, 
,, (perYaalık kBknar) ,, ,, 

" 
" 

1 
80 

00 
50 
o 15 

1400 

itJ 
3goo 
4ıoü 
~00 

4500 
4500 
4500 

---

--

...... -
3 5 ı 
ıo ,.., 
j() ...... 

,~ ..... 
soo ...... 

3000 
ıOOo 
1350 

1500 ı:.o 
13 ;.ı 
j8 50 
'J,2 

4800 
52oO 
~00 
200 

~500 
5200 

4 de 
ihalesi 1s.12.9l9 tarihine müsaiif pu:artesi rünü saat 1 vi· 1 

yapılacatmdaa taliplerin yüzde 7,5 teminat akçalarile irlilıtC 
liyet Ziraat müdürlüaüne müracaatları ilin olunur. 

------------------~--.-..-------~----

___ _..,,,, 
atıf ırrik 

Samsun elediyesind n : 

Mevout iskelilerin tamiriiçin potrel demir alınacaktır. ihale ı4f. 
ıayılı kanun hükümlerine a-öre beleiiye daimi encümeni buz.urıı" 
açık eksiltme ile ve 18.12.939 pazartesi saat 15 ic yapı lacaktır. 

Alınac k demir mikdarı 6016 kilodur. 
Muhammen bedeli 962 lira 56 kuruştur. 
Muvakkat teminat 72 lira 19 kuruıtur. 

1•ıliJI 
Daha fada malümat almak iııtiyenl r elediye Bat ühen .. ı 

ne möracaat etmelidirler. 

Trabzon Belediye Encümeninden : 
Tanzifat itinde kullanılmak üzere 25 adet kağıt epeti P11tJI;, 

lıkla yaptırılacatından taliplerin salı ve cum günleri cncih1'e 
müracaatları ilin elunur. 

~~--------------~--------_________,,,, 

Samsun Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 
ıııı•f 

14.500 kilo nohut eksiltmeye konulmuş v IO giln uzatı. ,ıı 
olduğ"u balde istekli çıkm mıştır. Tutarı 10 O lira olup ilk teıı>1~1,. 
78 lira 76 kurutlur. Şartnamesinde değiıiklik olmayup paraııı ,e 
Bir ay içinde pazarlıkla satın almacaktır. İlilteklilerin vesit.ll ~ 
teminatlarile birlikte her ıün aakeri satuıalına komisyonuP11 ı' 
meleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonundno: 
tf 

25 ton çekirdekıiz kuru ibüm alınacaktır. Pazarlıkla eksi~ttıljf' 
20.12.939 ç rşamba iÜnÜ ııaal 13.30 da Topbaned Levazım ArP f · 
liğ-i Satınalma Komisyonun.la yapılacaktır. İsteklilerin 11 No. h ıe• 
kirdekıiz. ilı6mdcn 'letirccekleri nümunelerden Komisyonca b;eıl 
ailecek olan alınmak üzere teıaiııat ve oiwunclcrile beraber 
ıaatte Komisyona ıelmeleri. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
1 • d 

Beher kilesuna tahmia edilen fiyatı 40 kurut olan 3000 Jı~,. 
arap aabaou 4 ikinei kinun 940 perşemlto günü sııat ıo · da .N' ,,. 
raıla M· M. V. Satıoalma Komiıyonunda paznrlıkl satın alı"'ıı~ 
tıodao i teklilarin 180 liralık kaU teminatları ile birlikt paı•f 
rln •e saatinde Komisyond ltulunmaları 

Maniıa Tümen Satınalnıa Ko"llisyonu Reisli ,indeıı: ı1 

Turrtl .. da bulunan birliklerin ihtiyac ı olan 14 bi11 kilo ıtl 
veya keçi eti şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 22 12.<139 günü saat 10 ~ır. . ıll' 
Hepıinio tutarı 3500 ve ilk teminat 253 liradır. istekliler•",~ 

teminat mektup veya makbuzlarile 2490 aayılı kanunun 2, 3 rP 9' 
delerinde yazılı vkaiknlnrile laelli gün ve saatte Manisa Tüp:ıeJJ 
tıoalma Kemiıyenuoa ıel• lıri. 



Çoruh Ormaa lıletmesi Revir Amirliğinden: 
Deylet er•an itletmeıi Kranhk meşe •r•anı katiyatı•ılan 423 

'137S ılı 3 ••aıiili 671 aclet la.tin l••rui• ••rçkaıia falnika y•· 
\~, açıla artır•• ile Htılacakltr. 

A.rtmrıa 20.12.939 tarilaiaıle çarfamba güai Hat 14 ıle ArtYİ• 
ltir aınirlitiıııie teplaaacak lı:e•İıyooca yapılacaktır. 
~ fteber m3 in muha•men •deli on lteş lira elup munkkat te 
~t 476 lira 3!) kuru§tur. 
l'ooanıklarıu hat kcı•e payları mevcut olup bu kıııaılar hac-
4-lıiJ ltulunmaktadır. 
Ş1.rtaa•eler Ankarada Orman Umum Mi.idiirliiğü işletmeler t• 

\i.;4e i1t .. lt•l ve Trabzon Orman ÇeYirge Müdürl6kJeria.ıc ,a. 

muayyea pnde Revir aairlitine miracaatları illn 

İçel Orman Çevirl'e Mildlrlüğünden: 
Mnbammea fiatı 

~ 03 CiHi Lira K. 
~ Ça• atacı 4 90 
lıel Yillyetinin AHmur ku&1ı dabilinde keca yatak ıievlet 
•ıatlan 29g metre •ikip kerutelik çam •tacı ıatıt çıkarıl· 

ır. 

ç ... •narının lteher metro mikap gayri maaalüııüa •ulıaaa 
laeıleli 490 kuruıtur. 

krlname ve mukaYelaname pr•jleriui ılrmek iıtayanlerin Mer· 
''•iri'• mfldlrllJlne Anamur erman ltölıe tefliti .. ve Aakara
Otlllııau umum mtidGrlltüne aıüracaat etmeleri. 
S.tı, 25.12.939 pnft nat 3 ıle Menin erman çnirsre mllllür
llıle 7apılacaktır. 
s.tı, umumi elup atılı:. arttır ... •ııalile yapılaeaktır. 
t.!ıtvaklıtat teminatı 110 liradır. 
l'ııliplerin tart•a•ede yu:.ılı Yellliki ı-etirmeleri lbımtlır. 

Mulııamıı .. • fiatı 
t.f3 03 Ciaıi Lira K. 
183 Ardıç atacı 7 80 
lç•l vilayetinin Silifke kazım dahilinde Kapıcak .leYlct enaa· 
• 186 metre mikôp kereıtelik Ardiı atacı sahfa çıkarılmıthr. 

l\rdi~ •fçarmın beher metro mikip ıayri maınulüaln ••ham· 
'l:.e~eli 780 kur•ıtur. 
şartnawe ve mukanleııame prejelerini rörmek iıteyenlerin 
İtı, çevirıc müdürlütüne Silifke ermaa bölıe şefli;ine H An· 

'i• orman umum müdftrlüfine müracaat etmeleri. 
Sıtıt 26.12.939 •ünü 1aat de 13 de Meuin orwH çevirıe •Ü· 

tüade yapılacaktır. 
Satış umumi olup açık arttırma uıulile yapılacaktır. 
&fuvakkat teminatı 108 liradır. 
l'•Jiplerin tartnamede yazılı veaaiki r•tirmeleri lizımaır. 

l)e~let Orman İıletmeıi Karabük Revir Amirlilinden: 

l\•rabikte Köprübaıında istlfte meYcud 1019 aded mua· 
\ 637 metre mikab 283 desmetre miklb çam tomruiu 
'rttırma ile alınacaktır. 

l' oınrukların ayrıca baı keıme payları mevcud Ye kahuk· 
•oyulmuı olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden 
hl•nmııtır· 
l' 0111ruklara aid ıatıı ıartnameıi Ankara da Orman umum 
İltl(ifünde; İstanbul Zenruldak Orman Çevirl'e müdürlük
de Ye Karabükte Devlet Orman lıletmeıi Revir amirli· 
~ törülebilir0 

loınrukların muhammen bedeli 12 lira 75 kuruıtur. 
l,leklilerin °;, 7,5 muvakkat pey ak~eıile 22.12.939 1ü11ü 
l 1 tie Karabükte ReYir merkesine milrcaatlerf. 

İatanlt•l Defterdarlıjından : 
Satılık ı•yin clnıi muhamm•D 

bedeli 
Lira Kr. 

~•tıileri müd. llHYcut 99 hurda detnir kantar 25 00 
"ı.ıtköy pollı karakol bahçesinde bina enkası 64 00 
1.babçede mfila-a iatablfamfre binasında hurda eıya 230 15 
Yukarıaa mevkii cinıi ve müfredatı yazılı eıya Ye en· 
bt:ı:alarındaki muhammen bedelleri tiı:erinden açık art· 
' •uretile satılacaktır. 
S•tıı bedeli nakden •e peıindir· Mib:ayede 2s.12.9:i9 
~~be günü ıaat 14 te Milli enıli.k mildürlülünde •Üte· 
l 1 komisyonda yapılacaktır. Eıya hakkında fazla malu· 
'hnak istiyenler hergln Milli Emllk Madürlilfü büro-
latilracaat edebilirler. Taliplerin •uhammcn bedelin 

~ 7,5 nlebetinde muYakkat temhıatla muayyen aün Ye 
~ komlıyona müracaatları· 

İzmir Cömruk 8aımüdftrlüfünden : 
'\ Kapların 

1 • A.deııli Marka11 
l\ii;s GÜ. 27 
,, 
,, 
,, 

,, 32 
,, 30 
,, 64 
,, . 

A.M. 
M.P. 

TME. 

Sıkleti 
No. kilo G. 

Çuvaldan 37 875 

" 27 500 
" 36 400 
,, 24 810 

" 20 170 
,, ı« or·o 
" 27 000 

413 16 888 500 

Kıymeti 

lira kr. Eşyanın cınsı . 
113 67 ipek mens11cat 
82 50 » » 

141 60 
99 24 

100 85 

> > 

> J) 

> > 

75 00 kenılir ip 
100 00 elektr. metlSrü 

ıooo 00 °le 20 dea .. 
ipeti laui kaaarlı P. 

y •en111cat. 
~-karı.la mlfredatı yaz.ılı eşyalar 20.12.939 çarşamba S"inl saat 

"çılt arttırma s11retile satılacaktır. Eu mii7..ayedcye ittirak ede
l i:\9 mali yılına ait unvan tezkere~ini hamil olmak ve yfiz~e 
·"bile nakli pey akçası vermek lau•dır. Miuyede ithalat 
h yanındaki levazım ve satış ııerviıi binaıında yapılacaktır. 
~l.ıı batk• ufak tefek efyaların 1atışları bıaftada iiç pn aöz.i 

(Devamı 4 aci ıayfU.) 

E2 

Klirinl' Hesapları Bakiyeleri 1'-------~-----
ye Kredili hhallta Ait Taah· İSTANBUL 

hütler Ticaret ve Zahire 
Tirkiye Cimlıııuriyet Merkez Ban· B 

0 
r s a s ı 

kasınd.. alıftan heup hülisalarınn 
tire 9-12·1,39 tarihindeki kliring 
lııı•apları bakiyeleri. 

CETVEL: ı 

- 16 12.939 

FİATLAR 

3 

l - 39 kalem hırdavat levazımı müfredat lilte1i mucibince pa· 
zarlıkla atın almacaktır. 

il Mul.ammen bedeli 448 lira teminat 36,60 liradır. 

Tiirkiye Clmhuriyet Merkez Ban· 
kuıadaki klırin,- aeupları berçlu 
9akiyelari: 

C 1NS1 

JII Pazarlık 20.Xll.939 çartamba günü saat 15 de Kabatqda 

j 
- Le" zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kemisyonunda yapılacak-

Aşağı ~karı tır 

------ iV - Müfredat listesi ber gün sözü i'eçen Şubeden paran& a· Kr. Pa. Kr. Pa. 

Ma•leket Miktar T. L. Batday yumuşak 5 O 5 32 lınabilir. 

" 
Almanya 

,::, .. , t 

im. lca 
5 O 5 l!,S V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 
S tı S ts 7,5 güvenme parasile birlikte mez.kür Komisyona relıaeleri. 

A aNaplarındaki 
ltorcuauz 13.182.5i0 
Alaanya 
1 lıııeuplarıntlaki 
aluafımu: 725.100 12.457.400 
lelfilı::a 617.200 • 
ÇekoıJenkya 1. 663. 700 1 
Finlancıliya 769.0CıO 
Franaa 3.017.500 
Hellanda 374.100 
lnriltere 11.821.500 
lapan ya 271.600 
D Haaaplarındaki 
ltoraull'lul 2~t6.100 

lsvtf 
A hueplıırındaki 

nlacafımız 58.200 2.817.900 
lıviçre 270. 100 
ltelya 
A llc1abı•daki 

bereumuz 
İtalya 
1 laeaaltındaki 

borc11mu: :J.58.C.600 
alacağımız 300 500 
Lehiıtan 

Letenya 
Macaristan 
Norveç 
Roaanya 

3.284. IUO 
364.700 

10.700 
1.730.900 

517.200 

huıuıl laeup T.L 1.400 
1'emanya 
yeni aesap T.L. 140.000 
Romanya 
eski heaap T.L. 87.500 228.900 
Y ıananistan 381.000 

CETVEL: 2 

Muhtelif memleketlerin Merker. 
Bankalarında tutulan klirinr he· 
saplarına:ıki ;ılacaklıırımız: 

Me•lekat Miktar T. L. 

[!\tônya 
Litvanya 
s.s.c.ı. 

Yuroslavya 

c 

34.900 
1.200 

257.900 
106.500 

. 
Bakla 
ÇaYdar 
M.11r ıan 
Nola11t •a türel 
Y11!af 
Kuıy.ısıi çuva lı 
Nohut kaba 
Fa1ulya çalı 

4 25 
-4 15 

Pe,Tnir be.)u 50 
Gilı )Üsıü 80 

4 30 

Sıanm 16 20 17 20 
lç fıadılı: 41 • 42 20 
CevİT. içi 34 
Arpa Anadol dök•e 4 1 
Tiftik otl le 132 20 

Nohut 
lrnuemi 
Faniye 
Çndar 

GELEN 

Keten tehumu 
Bulgur 
Arpa 
Yapak 
z. yaQ'ı 

Un 
Tiftik 

G i DEN 
Susam 
FHulye 
keten tohumu 
İç cevi:t 
Afyon 

" 1ç 
Badem 

45 • 
15 • 

90 " 

15 • 
105 • 
39 
- . 
15 • 
6 .. 

26 Ton 
30 • 
- . 
3 • 
- . 
- . 

.. 
DİŞ FIATLAR 

B11frday Llvt<rpul 3 li2 
• Şılıı:ag l 

• Vinipek 
Arpa Anverıı 

Mmr Lendra 2 85 
Keten T. 8 57 
Fındılıı: G. : Hamburg 

" 1.. : 

1 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

zozo 
DALMASLA 

(Pipiça) 
3 perde 

GİT KAL 

Cinsi Miktar 

Kolonya kabı 4 adet 
Karabük kek kö· 

* * * 

Mubam. lted. 
lira kr. 

2800 -

(10416) 2-4 

• 0 1,5 temi. Ekıiltme•İ• 
lira kr. ••kli aaati 

210 - &fık akı. 14 

mürü 60 ton 11 IO - 83 25 ,, ,, I~ 
1 Şartoı:ııne ve pHin muciltince dört adet kolonya kabı ile 

miktarı yukerd.ı yazılı kömür açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 
il Muhnmn:en bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltıne aa· 

atleri hiularıı.da yazılıdır. 

111 - Eksiltme 27.Xll.939 çarşamba i"ÜnÜ Kabatafda Levazım 
ve Mubayaat <::ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - l{e,;lonya ktıbı fnrlnamesi her gün sözü geçen Şultedea 
l b l . b' ı· d • ,, ., •.. , .,. 

parasız a ına t'l'C""I ,., ! _:., n .e. ı .. C-•• ..:.:l.1.r. 
V isteklilerln ~ksiltme için tayin olunan rün ve 1&atlerıle 

', 7,5 iüvenıoe paralariyle birlikte mezkur Komiıyeua relaeleri. 
(10256) 2-4 

• • • 
Cinsi Mikdarı Mub. Le. 0 

11 7,5 te. Eluilt111enin 
lira krş. lira krş. şekli saati .._____ --- - ---------

Elbise ve kuket 1-45 takım 2211 ~ 165 84 aç. eki. 14 
Fetin 144 çift 590 40 44 28 pu. 15 
Palto 13 adet 171 47 12 86 > 15,30 

1 İdaremiz. müıtabdemini için yukarda cins ve aiktarı ya . 
zılı 3 kalem eşya nümune ve ıartnameleri mucibince hiularınıla 
gö&tcrilen unllerle satın alınaeaktır. 

il - Muhammen beselleriyle mavakkat teminatları hizalarınia 
rösterilmiştir. 

lll - Eksiltme 29.Xll.939 Cuma ıünü Kabatatda Levaıı:ım ve 
Mubayaat Şubeiiindeki Alım Kemiııyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her ıün llÖl'.Ü geçen Şubeden parA11z. alına· 
bileceti gilti nimuneler de ıörülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen i'iİ• ve saatte 0 
0 

7,5 fivenme paralariyle birlikte yukarda adı ıeçea Kemiıyena 
ıelmeleri. (10298) ~-4 

İmtiyaz Sahi iti ve Yazı İtleri Direktörü : İımail Girit 

Bauldığı yeri : Akın Baıımevf, lstanbul 

ana HM -ms && _ı ZEESi Q 12 k 

Cumh • 
rıye r kasının Ba 

A K T 1 F: 

g •irinci Kanun 1939 vaziyeti 

AS i F: -Ltra 

Kau: Lira Lira ç er111aye : Lira 16.000.000,-

Altıa: Safi kilovam 
Banknot 

16.~0.302 2L.80!.414.34 ihtiyat akçeıi: 
20.572.923. 

Ufaklık 1.629. 712.36 44. 05.0~9, 10 Adi ve fevkallde 
Huıuıi 

4.217.1S4,25 

6.000.000,- 10.2JT. IU,15 
Dahil deki Muhabirler : 

Altın: Safi lı:.iloram 
Ttlrk liruı 

Hariçteki Muhabirler : 

95S.816.81 
117.415,09 

Altın safi kiloıram : 9.999.741 14.065.442,21 
Altına tahYili kabil aerbNt dövis.1..- 51.016,55 
Diter döviıler ve berçlu kliriur 

1.571.231 ,90 

bakiyelwi : 8.769.456.14 23.885.914,SK> 

Hazine Tahvilleri: 

Deruht~ edi. nralu nakdi1e kartıhfı 1~8.U8.M3.
Kanunun 6-8 inci meddel~rine tev· 
fikan ba:ııine tarafından vaki tetliyat 17.307.666.- 141.440.897,-

Senedat Cüzdanı : 

Ticari senetler 288.604.~1~,8~ 208.604.418,35 

Eılıam ve Tahvlllt Cnzddanı : 

Tedavüldeki Banknotl r: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.M.3,-
Kanunun 6 8 inci meddelerine tev· I 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 17.307.866,=-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyui 141 440.897,
Karşllığı tamamen altın olarak ill
veten tedavüle vazedilen 17.000.000,-

1 
iliveten tedavtl· f Reeıkont mukabili 

le vazedilen t3iUIOO.OOO,- 1 lf7.«0,M7 -
- ----f 

Türk Lirası Mevduatı : 31.IOT.217,73 

Döviz: Taahhüdatı : 

Allına tahvili kabil dövizler 2.~70.29 
Dij'er dövizler ve aluaklı klirinı 
bakiyeleri -46.083.37~0:5 46.085.149,3' 

(Deruhte edilen enalu nakıliye11ia Muhtelif : 
A-) kartılıtı Eabam H TalıYilit (lti- 110.W.033,M 

(ltari kıymetle) 50.528.564,97 
B-S.rbe1t Hum ve tahvilat 7.561.196,53 58.089.181,50 

A~anılar: 

Has.iaeye kıaa vadeli aYaH 
.Altın H döviıt tizerine 

TahYilit füerine 

Hf11edarlar : 
Muhtelif: 

4.836.000,
l·f.017,56 

1.&os.122,- 12.6ss.13g,ss -- . ~ 

Yekun: 

4.500.000,-
18.420.268, 15 

'5-13.176.281,56 
-- Yeldın: 513. 116.281,56 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de t'adjudication 

Mode 
d'adjudicat. 

A) Adjudications au Rab~ 
Constructions-Reparations-Trav. 

Constr. portes et fenetres cimeticre Silivriknpı 
Repar. bat. 52 eme ccole 
Constr. support en beton arme 
Constr. bat. vandnngc Bornova 

Gre a re 

" 
" 

Prix 
estimatif 

Habi llement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

lmpermeables et bottes pour ouvriers 
Cnpotcıı pour snpeurs·pompiers: 12 p · 
Costumcs pour ccoliers: 105 comp. 
Bottines: 113 paires 
Escarpins: 103 paıres 
Chaos~ettes en coton: 341 paircs 
Mouchoirs: 313 p. 
Flanelles: 172 p. 
CnleçCJns: 209 p. 
Essuie-mains: 213 p. 
Chemises: 91 p. 
Bottines: 18 pnires 

Grc' iı r,r~ 

n 

Publıquc 

" 
" ,, 
,, 
.. 
" 
" 
" 
" 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

288 
168 
630 -
678 -
621 50 

&5 25 
39 12 
60 20 
73 15 
95 85 

159 25 
342 -

lmprimes Publique 635 -

Bois de Construction, Panches, Charpente 
Bois de constr. ete. Gre iı grc 117 54 
Poteaux telegraphiques en bois de chatııi- Pli cach. 

gnier: 1300 P· 

Caution. 
provisoire 

Lieux d'ı:ıdjudication e tdu--=--=----= 
C h"er des Chnrges Jours He efl 

11 35 Com Perm. Municıp lst. 18-12-39 
8 22 ~ 18-1.!-39 1 

112 45 
ıı 9 

I 
v.ı. s msun jusqu'nu 4-1-40 
Dir. St tioıı Vendange Bornova 2-1-40 IO 

2 fO 
12 60 
47 25 
50 85 
46 61 
6 39 
2 93 
4 ;;ı 

5 49 
7 19 

11 94 
25 65 

Com. Perm. Mun. lst. 
> 

Dir. Ecole Mctiers Konyn 
l) 

> 

> 

> 

" > 

Vil. Samsun 

> 

n 
> 

n 

50 - Municip. Adana 

8 82 
453 75 

C~m. Perm. Municip. lst. 
Dir. P.T.T. lst. 

18-12-39 
18-12-39 
~5-12-39 

25-12-39 
25-12-39 
25-1 '>-39 
25-12-39 
21-12-39 
25-12-39 
25-12-39 
25-12-39 
28-12-39 

1 
4-
9-
9-
9 
9 
9-
9-
9-
9 --
9 -

15 -

25-12-39 15 -

18.12-39 14 -
3-1-40 15 -

Transport-Chargement - Dechargment -Fourniture de Bureaux 

Trnnıı.port posteaux 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 300 bidons (aj.) 
Charbon lave marin: 40 t.-anthrncite indigc

ne: 10 t.-motorine: 30 t.-beıızine: 180 bi
dons·huile pour machine: 576 k.-pctrole: 
20 bidons 

Charboıı 0,10: 8000 t. 
Scmi·coke: 250 t. (aj.) 

Bivers 

Poutrelle en fer: 6016 k. 
Fabrication panier pour ordures 

Provisio ns 

Savon noir: 3 t. 
Macnronis: 40 t. (aj.) 

> • 14) t. (aj.) 
Orge monde: 96 t. (aj.) 
Paille: 211 t. 
Pain: 90 t. 
Vinnde de bccuf: 27 t. 

,, ,, " 48,6 t. (oj ) 
Paille: 188 t. (aj.) 
Raisins secs: 25 t. 

A judioations a la surenchere 
lnstruments de sondage 
PneuK d'nuto et motocyclette 
Decoınbres bat. 
Gadenns en chaine: 2 p. 
Decombres bitisse 
Bois d'bf:tre: 169 m3 (aj •) 
F umier: 250 voitures 
Meubles de maison 

Foin: 75 t• 
Tronc de ıapin: 299 m3 
Bois de genievre: 183 m3 
Bascules en fer camelotes: 99 p. - objets en• 

melotes et decombres de batisse 
Tronc de sapin: 1099 p. 
Bois de chene: 423 m3 
Cnmion Ferd 
Peau et boyau 
Morceaux de fer 
Arneax miles: 2000 tete 
Peaux et b yaux 
Wagon type H. M.: 25 p. 

Publique 

le b. 2 80 
Publique 

Pli cnch. 92000 -
Gre n gr~ 6625 -

Publique 
Gre a gre 

Gre n grc 

" Pli cach. 

" Publique 
Pli cach. 

" Gre a gre 

" 
" 

Publıque 

" 

962 06 

le k. O 40 
8800 -

le k. O O 
le k. O O 

40 9 -
9675 -
7290 -

11178 -
3760 -

" 350 -
" 70 -

Gre iı gre 350 
le m3 2 70 

Publique 

" 

" 
" ,, 
" 

" 
" ,, 

Gre iı gre 
f'ublique 
Grc a gre 

Pli cach. 

319 ıs 

4CO -

40 -

7337 75 

5850 -
497 -

Dir. P.T.T. Kırklareli 18-12-39 14 -

Dir. Agric. Sl!.msun 18-12-39 14 -
Hip. lnternat. Moris Şinasi iı Manisa 22-12-39 17 

Municip. İzmir 
Com. Ach. lnt. 1zmir 

3-1-40 17 -
18-12-39 15 30 

72 19 Municip S:ımsun 18-12-39 15 -
mardi et vendredi 

180 -
660 -

3 00 -
1440 
~00 

725 25 
546 75 
838 -
282 -

50 -

26 25 
5 50 

26 72 

11 -
108 -

476 30 
30 -
._ -

550 34 

> Trabzon 

Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ank. 
Com. Aclı. lnt.Ank. 
Com Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

l) 

4-1-40 10 -
18· 12-39 15 -

4-1-40 11 -
4-1•40 10 -

30-12-39 ıo -
30-12-39 12 -
30-12-39 11 
18-12-39 15 -
18-12 39 15 -
20-12-39 13 30 

Com Ach. lnt. lzmir 
,, 
> 

,, 
> 

C. A. Int Tophane 

Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lst. 

" " Com. Perm. Mun. lst. 
Dir. B ens Nnt lst. 
C. A. Econ. Monop. Knbatache 
Dir. Forets Rıılıkt"sir 

C. A. Comm. Milit. lst. Fındıklı 
3eme Iaur. Exec, lst. Aksaray, So· 

fular No 14 
Dir. E.cole Agricolc Hnlkal• 
Dir. Fcnets l9el 

Defterdarnt lııt. 

25-12-3~ 
23-12-39 
25-12-39 

4-1 40 
30-12-39 
21-12-39 

3-1-41) 
19,20-12-3, 

?.9-12-l' 
25-12-39 
26 12-$9 
28·1 ·:if 

Jj -
10 -
14 -
14 -
10 -
15 -
10 30 
9 

15 -
15 -
15 -
14 -

Chef Re\ irc Exp. FA rets Etat Karabük 22-12-39 11 -
> Çoruh 

Municip. Ank. 
Liguc Aviati n Turque lst. 
C A. Lycee Galatuaray 
Ferme Elevntion Merinos Karacabey 
Ligue Avintiosı Eskişehir 
A . Gen. Ch. de fer E.tnt Ank. 

'1r. Exp. Haydarpft4a 

:?6-12-39 1 o 30 
10-1-40 11 -

19-12-39 11 -
28-12-39 15 -

15-1...(0 14 -
2-1-46 15 -

(3 üncü sayfadan devam) btasıııd• 
geçen servis binasında yapılmakta ve ilanları da ilan ta oı 
nsıla bulunınnktadır.İsteklilerin muayyen gün ve s atte komisyon 
raeaatlıırı ilae olunur. 

Bandırma Malmüdürlüğünden : iJl.'lıı· 
Ban ırma kazası m Sığıryolu mahallesinde şarke~ e c o 

len taırl lık, gnrben fabrika bahçesi, cenubcn SığırY0 ~r ,e 
desile mahdut ve hazinei maliyey ait iki katlı kıırf brılt• 
36225 lira bedeli muhammenli Türk un fobrik sının. ';.ıo ot 
bin sile içindeki hazineye ait 85 beygir kuvve indek~ Jllo ot 
ve teferrüatiyle 4 su deposu, 55 beygir kuvetindek•. ..~,· 
ve teferruatı, 5 adet un eleği 1 un harm.ın makinesı. Je\'ıd 
yışı yoktur,, 8 adet vals topu, 1 levaj makinesi, 1 adet bııre 
tulumbası, irmik isajörü ve buğday ambarl r ndan 1 jlı it 
olan fıletlerile birlikte 2490 sayılı ar ırma eksiltme ve ı}ıitle 
kanunu mucibince vr kapalı z rf usuliyle 29-12-939 tnriit. r' 
müsadif cumı:ı. giınü saat 15 te ihalesi icra edilrn k 3 çl' 
9°12.939 tarihinden ilibaren 20 gün müddetle arttırıl1ııY 
karılmıftır. d' bıf 

Muvakkat temin t muhammen bedelin yüzde ye 
1 

çuğudur · ıcrlfl 
Talip olanların ve fazla malumat almak isteyeflmo· 

Ba dırma maliyesinde müteşekkil Milli Emlük satış 1tofll 
nuna müracaat ederek şartname almaları ilan olunur· 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikası Muesses si 
Müdürlüğünden : 

. (e"' 
Müessesemi:ıde mevcut tdkriben 27 l Ov kadıır boş ben7111 fııb' ~· 

zot tenekeleri satışa çıknrılmı'ltır. Alakadar( rın Kar. bükte r· 
sahasında teslim almak şartiyle derhnl müracantl ra ilan oluJlll 

İstanbul Komutanlığı Sntmalma Konıisyonund 11 : b • 
.. br O 

Birinci muhabere alayı anbarlarmda 250 r bn gıı 3. 4. 
rikmiştir. J\çık arttırma ile satılacaktır Münakas s~tıde 1 " 

çarşamb günü saat 10,30 da başl nacak ve aynı guP b b 
lesi yapılacaktır. Satın almak istiyenlerin Yıldızda Mil fl ~e 
Alayının ahırlarında mezkur gübreyi görerek belli gtı 1 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonll11°' 
meleri 

İstanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 
·ıeıı 

Bir borcun te ini iç n mahcuz ve sntılmnsma knrnr ver• b-Jı 
lira kıymetli bir nikelaj karyola ve 20 lira kıymetli t .. ba11 tı e<iıt 
19.12 939 Salı günü saot 9 da Aksaray Sofular 14-6 nuoı~rıı eJ 1 
önünde açık arttmırn ile satılacağı birinci arttırmad teklıf 1,,ııJ 
bedel mu ha mm n kıymetin o~ 7) ini bulmazsa ikinci rl!\ı,e a 
20.12.93;) Çarşamba rünü ayni s atte yapılacağından alnı ' ısıl ~ 
lcrin yevm ve saati mezkiirda oıahallinde bulunacak meo>uruJI 
racaatları ilan olunur. 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: e1' ~~ 
İpsala kaznsrnın Sarıcanli köyünde bulunun butün yed O O fi 

mile birlikte eksıknvatör mnl~ines:nin muhamnıe l bedeli JO, 11 1tıl1 
olup kapnlı zarf usulile ve yirmi gün müddetle satılığa çıW' 
tır 

Muvakkat teminat akçesi 2250 liradır· 
Makineyi görmek arzu edeni r mahallinde görebilirler· .. tOğil 
Makineye aid yedek parçalar listesi Edirne Nafıa Mudıır 

mevcuddur. il 5 

Eksiltme !9 kanunuevvel 939 tarihine musadif cuma gü~w·0 

15 te Edirne Nafıa Müdürlüğü odasında te ... kkül edece t 1'0 

marife ile yapılacaktır. ted' 
Talibi r eksiltme saatinden bir saat evvel muvakkat 

larmı Vilayet L~uh sebe vez ıesine teslim etıneleri arttır. .,,e5 11 

Postada geç kalan mektublıırdan dolayı Komisyon 11id; 
yet kabul etmez. Teli l ve gazete ilan m srafları müiteri} e 

Konya Difter rlığmdıın: tıı''~ 
Sille na iyesinde mevcut H Iı tezgcihl rı 22.12 039 .,,i 1 

m sadif Cuma ıüııü saat 15 te satılncııktır. Taliplerin k0 

müracaatı rı illin olunur. 

DİŞ 

M. İBRA 

Türkiyeniu 

-posu / 
BERKMErl.i 

• t I'' 
• c 1 

n 'L e n gı n ç e " 

ve en asri Diş Deposudur. 


