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Asil Türk Milleti! 
Karlar üzerinde kalan fe

laketz ade yurdde. şla. ır.·qzın 

fr ci hr ilerini di..işün 
Kurbanı rııı acı ve ellı. 

hatıralarını anark~n kalan 
bedbaht kardeşlerimizi yar
dım ile teselliye çalışalım. 

PAZAR 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI, MALI. TİCARi VE ZİRAi 

' GAZ TESI 

31 lirinciki.nun 1119 

iDAREHANE l Galata, F ermeneciler Cad. 
Kenber hanı. 2nci kat 

1 
No. 8 9-11-12 

ILAN ŞARTLARI 

e l.:ız ll f,{GrÜ'lf~ı.ir 

1 ... 
Telefon: 49442 

1 ~! ı• 

Posta kutusu No. 1261 
1 

Umum Tüccarlar n ve rnüt ahhitleri, mesleki Organıdır 

Ekonomik Hab rler 
DDnya Demir ve Çelik Fiatıarı 1 gönderilmek öz.ere yerli ipek 

11.12.1939 kumaşlar gönderilmiştir. 

ihtikarı Sabit Olnn Bir Müe~sase 
8akır: 

Sterlin Kapatıldı 

Kaba, itlenmemit blok, 
levha veya diğer şekiller· 
de depo teslimi 
Taafi7e edilmit itlenme· 
nıit 
Eleldrolitik cif 
T1tl çubukuklar 

Kalay : 

46 

P:n çok [n aı. 

Standard peıin 
~ ay ndeli 

Çinke: 

272 271 
2681 ! 268 

F. O. B. eonebi extra cif Len-
4ra filmrükıüz 15 

İstanbuldaki men'i ihtikar ko
misyonu, sou günlerde kontrol 

ve tetkik faaliyetlerini arttırmış 

bulunmaktadır. Komisyon bil
hassa halk tarafından yapılan 
ihbar ve şikayetlerle yakından 

alakadar olmaktadır. 
Bu kerre demir ihtikarı yap

tığı tesltit olunan, Galatadn Şa
rap iskelesinde Kardeşim soka
ğında mataz.ası ve Kadıköyünde 
mütenddid demir depoları bulu
nan bir müessese komisyon ka
rarile zabıta tarafından dün sed
dedilmiştir. 

Kurşun : Deri va Pirinç Fıyatları Düşıneğe 
Pir, iyice yumutak, ecııebi, Başladı 
npur harici gümriiksüz 16~ s İhtikiirla mücadele için alman 
Eenebi, depo harici teslim 17

1 
' tedbirlerin ilk müsbet neticeleri 

ıam. üluü:r 1 a-örütülmüş, muhtelif maddeler 
Oımir Vo :--.:ik Fiatları üzerinde fiyat düşüklü leri kayd-

12.12.1939 edilmiştir. 
·------ 1 liu meyanda deri fıyatları 95 

l l·uruştan 75 kuruşa kadar düş· 
;S miıflÜr. Diğer taruftan piyasada 

__ 1 faz.la miktarda pirinç geldigin-

landra Piyasası : 

. 1 den fiyatta şimdilik 3 - 4 kuruş-•) Ham : (Fiatlar lngiliz 
• l 5 .1. . luk bir dütüklük girülmüştir tenu batına o up şı an ıs· __ 
kont• tlabildir.) Hematit, 1 
fark aahill malı, karışık ! Almanyıdan Transit G&ç cek Eıya 

Nakliyatına Aid Bir Kay•d Ne. lar F. O. B 6,4,6 
No. 3 Cleveland döküm de
•iri Cleveland mıntakası , 
teılimi 5,8,0 
Ne. -4 Cle.eland doköm de· 
ınlri, Cleveland mıntakası 

lHliml 
Baaic Clenland demiri Cle· 
•eland mıntakaaı teslimi 
b) Mamul: (Fi atlar ingi· 
li:a tonu batın• n F. O. 
•. dır) 
LeyJ.a • 1 ve daI.a yuka-
rı l9ln 
Sac t 1 •e daI.a yukarısı 

lçia 11-12 8 
Yauı çubuklar, 5 elen yu
karı ve 8 tlen aptııı için 12·5-0 
Teparlak ve diSrt köıe 
ç•buklar, 3" ve yukarı-
ıı için 12-2-6 
lıvıç Piyıaası : 

f aveç kı •nu ve 
f. O. B olarak 

lirlnci nevi ilaraeat ham 
liemiri, lnıili:ı loau 
Çelik çu"uklar (tek kay. 
aaldı, o;, 0.-45 C. den yu-

160 

karı} lsveç tonu 335-385 
Çelik tel çubuklar (~/, 
0.85 c. dın yukarı) Is· 
uç tonu 375·4i5 
Haiicıi .. ıeçirilmİf M~r-
tin demiri lıveç tenu ~U0·250 

lhracıt için Fazlı Talep Var 
au hafta içiade Franıaya ih

~acat artmııtır. Dinya fiyatları
aıa ~k .. laıeai üz.erine bazı 
malların Tlrki7• piyasalarından 
tedariki içia •iparitler l'elmek
te4iir. Oç rln içinde Franıaya 
Jlı. ltln ı.ilo ~uru faıulya, elli 
bin kilo lr.endır, altmıı bin kilo 
iç ,.. kabuklu fındık, külliyetli 
1nilatarda ba11ı ipık, afyon, tu;s
laa•lf torik ile bor••ıp geri 
• 

Alman devlet demiryolları 

müclürlüı:ünün bir kararma gö· 
re; yabancı me.•leketlarden Al
man hudut istasyonlarına gönde
rilerek bur lardan Almanya üze· 
rinden üçüncü bir memlekete 
sevk edile~ek eşya 5eyriseri ola· 
rak kabul olunmayacak ır. An
cak döviz devairinden müs a· 

l desi alınan mYayyen nakliyat bu 
f hükümden istisna edilmiştir. 

ltalyada Para Tekyidatı 
İtalya hükumeti 30. l l .1939 tari

hinde nepeylediği bir kararna
me ile İtalyaya, İtalyan müstem
lcklerine ve italyan Afrika ara
zisi11e giren ve çıkanların bera
berlerinde bulundurabilecekleri 
azami İtalyan parası mikdarını; 
200 lireti onar liretlik kupür ve 
50 lireti de madeni İtalyan mes
küki.tı olmak üzere 2:; liret o 
larak tesbit etmiştir. 

Manifaturı Fiatları Düşmedi 

Piyasada manifatura eşyaları 
üzerinde hiç bir fiyat tenezzülü 
ıörülmeınektcdir. Bundan bir 
müddet evvel manifatura Ulccar
ları fiyatlarda yiizde otu kadar 
teazilit yapmayı Ticaret vekale
tine vaacl ve taahhüt ettil.lerİ:l
den bu vaziyet hayretle karşılan
mııtır. Toptancı tüccarlar bu 
vaziyete amil olarak perakende
ci esnafı göstermi~lerdir. Aynı 
zamanda aralarında toplanan top
tancılar perakendecilere fiyat 
larda tenzilat yapmal rı için teb· 
liiat yapmaya karar vermitlerdir. 
Buna ruğmen pahalı fiyatlarla 
satmakta devanı edecek peraken
decilere mel verilmiyecck ve 
büyük tüccarlar da perakende 
mal 1&taııya batlayacaklardar. 

1 
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lstanbul Halkma Beyanatı 

Zelzeleden felakete uğrıyan yurddnşlnrımıza 
yardım etmek için Ankarada Büyük Millet 
Meclisi Reisi sayın Abdülhalik Rendanın riya
setinde teıekkül eden Milli yardım komitesine 
bağlı olmak üzere §ehrimizde de riyasetim al· 
tında C. H. p. ve Kızılay başkanlarının dahil 
bulunduğu Milli yardım komitesi te§ekkül et
miş ve evvelki gün saat 15 le ilk toplantısını 
yapmıvtar· 

Kaza ve nahiyelerde kaymakam ve nahiye 
müdürlerinin riyasetinde aynı komiteler teşek
kül etmiı ve faaliyete geçmiş bulunuyor. 

Komitemiz asıl vatandaılarımızın her zaman 
gösterdiği yüksek hassasiyet ve vatanperverlik· 
lerinden emin olarak bu günden itibaren maruf 
tüccarlnrı ve müessese sahipleri vilayetteki ko· • 
miteye davet etmivtir· 

Ayrıca her vatandaş bulunduğu mıntakanın 
komitesine müracaat ederc.k Kızılay makbuzu 
mukabilinde nakden olduğu gibi aynen de yar-

dımda bulunabilecektir· 
Bütün vatandu1ıların kış ortasında açıkta ka

lan ve her §eye muhtaç bulunan feliıkctzedele· 
rln imda.cima yarıf euercesıne ko§acaklnrını ara
yet tabıi buluyorum· 

lstanbul Valisi ve 
Belediye Reili 

Dr. LUTFİ KlRD AR 

• • 

MU A 

Konyn Erkek Orta Okul Direktörlüğünden : 
Orta okula yeniden yaptırılacak iki su deposunun muhammen 

bedeli iki yüz liradır. On beş gün müddetle açık eksiltmeye konul- j 
muştur. Muvakk t teuıinah on beş liradır. 10.1.94 ) Çarşamba günü 
snat 14 de Maarif müdürlü.,ündc toplanacak komisyonda talibine 
verilecektir. Şartnamesini görmek isteyenlerin okula müracaatları. 

Malatya Kaysi İstasyonu Oirektörlüiünden : 
1183 lira -47 kuruşluk keşfı havi olup Malatya Kaysi istasyonu 

kurutma evlerinin ikmal in11aatı 21.12 939 tarihinden itibaren 15 Jiin 
müdde,le açık eksiltmeye konulmuştur. 

4.1.940 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de ihalesi ya
pılacaktır. 

Mukavele, eksil me, proje ve buna müteferri diğer evrak lıcr 
i'Ün Malatya Kaysi istasyonu müdürlüğünde görülebilir. 

r11.uvakknt teminat 89 lira 14 kuruştur. 
E!uiltmeğe girebilmek için Nafıa Müdürlüğünden sekiz ıün ev

vel nlmmış müteahhitlik vesikasile Ticaret Odası vc.ikasını hamilen 
Malaty lirant Müdürlüğünde toplanacak olan ihale komisyonuna 
mürac. atları ilan oluaur. 

• ıoıg lıra 28 kuruş keşif bedelini lıavi Malatya Kaysi İıtas
yoı u r°"z.iııinin Malatya alt kısmında ve Hornta Deresinin Şark ve 
G rbındeki parçaların açik bulunan nihayet köşelerinin basit diken
li tel çiUo çevrılmesi işi 18.12.9l9 tarihinden itibaren 15 ıin miid· 
clellı! ııçık eksiltmeye konulmuştur. 

2 .. 940 tarihine rastı yan şalı günü Hat 14 de ihalesi yapılacak
tır . 

Mukavele ek•iltme '\'e proje ve buaa müteferri diter evrak ' . 
her gün Malaty Kaysi istasyonu M\ldürliğiRde röriilebilir. 

Muvnkl·at teminat 77 lira 20 kuruttur. 
Eksiltmeye ıirebilmek içia Nafıa Miclfirlilj'Ünclen müteahhitlik 

ve Ticaret Odası vesikalannı hamilen Malatya Ziraat Müdürlüğ nde 
toplanacak elan ihale ko isyonunn miracnatlara ilin olnnur. 

İzmır Belcdiyeıinden : 
Kültür mahallesini11 Voroş lof caddesinde Loum meydnnile 

Doktor Mustafa Enver caddesi orasıntla 240 ve 1388, 1385', 1390, 
ve 1470 sayılı sokaklarda da 605 metre boyda Huizler umumi ka
nalizasyon projesine uygun olarak fenni kanalizasyon yaptırılması 
Fen i•leri müdürlüğündeki keşif ve tartnamesi veçbile açık ekıilt-

(DeYaır.ı 2 nci sayfada) 

Kanunlar. l<ararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

Tarife 
No. 

Gümrük resmleri indirilen makine, alAt va bunların 

yedek ve tecdid parçaları listesi 
Mer'i Yeai 

resim lira reıi• lira 
Maddenin adı ıoo kı. ıoo k1. 

Su, hava, petrol, benzin ve petrol müt· 
takah vesair kuvvetler ile (elektrik 
müstesnadır) müteharrik motörler : 

A ~etrol, benz.in ve petMl mü~takah ile IO - l O 
işleyen motörler (50 kiloya kadar) 

652 

(50 hariçtir). 
2 Sair kuvvetlerle müteharrik motörler 30 - l -

(50 kiloya kadar) (50 hariç) 
B Tamamının sıkleti (50-100 kiloya ka- l ı SO 1 ~ 

dar ( JOo hariç) 
C Tamamının sikleti (100-500) kiloya ka· 10 - l -

dar (500 hariç) 
D Tamamının sikieti (500-1500) kiloya 1 - (i 1 

kadar (1500 hariç) 
H Tamamının sikleti 1500-5000 kile ya ka- 4 - t -4 

dar ( 50\IU hariç) 
V Tamamının ıikleti 5' 00 kilo ve onclan 2 I~ 9 H 

A 
B 
c 

D 

H 

yukarı 

Elektrik motörleri, dinamo, lransforma· VantilaU5r ve as· 
tör, komitalör, resistane, bobin, van- piratör lktıaa4 Ve
tilitör aspiratör ve mümasilleri X kaletiniu m üs a -

adesile 
Tamamının siklcti 10 kiloya kadar (hariç) 40 -
Tamamınm sikleti 10-50 kiloya kadar 12 51) 
Tamamının sikleti 500-1000 kiloya katilar 7 50 

(hariç) 

Tamamının sikleti 1000·2000 kiloya ka· 
dar (bariı:) 

Tamamının sikleti 2000-5000 kiloya ka
dar (hariç) 

6 50 

5-

4-· ~ o 75 

o 65 

o 50 

v 
856 

5000 kilo ve ondan yukarı 
Kiğıd imalitının her safhasına mahsus 

makineler 

4-
10 -

o 40 
1-

657 

65ı3 

659 

660 

661 

665 

666 

A 
B 
c 

Kabili nesç mevaddı işleyen makineler 
ez.cümle : tarama, atma veya didikle
leme, koza ve çekirdek ayıklama, ip
lik bükme, dokuma, cilalama, kurut
ma, boyuma vesaire makineleri 

Torna, testere, rende, zımba, hadde ve 
çekiç makineleri, çivi, teneke kutu ma· 
kineleri, cam imalinde ve camcılıkta 
müstamel makineler, çimeto makine 
ve kalıpları, taş kırma makineleri ve 
maadinden, topraktan ve ataçtan eşya 
imalinde kullanılan sair makineler 
(Beton karı~tırma makineleri hariç) 

Sikleti !50 kiloya kadar 
Sikleti 250-2000 kiloya kadar 
209 ı kilo ve ondan yukarı 
Deri yarma, yıkama, ka•ıma, fırçala

ma makineleri ve kayış, sırın maki
neleri, taban, ökçe çivileme makiHleri 
ve deri ve ayakkabı imalinde k•llanı
lan sair her nevi makineler (Ayakka
bı diki' makineleri müsteınatlır). 

Elbise, şapka, ayakkabı, çuval vesaire
yi dikmete mahsus hususi dikit maki · 
neleri ile (el, ayak veya motörle mü 
teharrik adi ev dikit makineleri hariç 
örgü, itlemc ve tül makineleri ve bun
ların aksamı ve yedek J>&rçaları 

Tipotrafya, litoğrafya, mi~ellid, I.uru
fat dizme ve dökme makineleri, ve 
matbaacılıta mabsu• sair mlılkineler 

Her nevi tulumbalar; mayiat, gaz, lıa

va vesaire için (el ilo müteharrik o
lanlardan 111aadası) 

Detirmen maki•eleri ve l.amur, ma· 
karna, teker, aucuk vesaire meklllitan 
imal ve ihzarına mahsus makineler, 
buı makineleri; taktir ve tasir ve telt· 
rit makineleri, titcleri yıkayan ve tlel· 
duran makineler, vinçler, kavurucu 
ve öt'tücü makineler, iUi 111aki•ele· 
ri, çamatır yıkama makineleri ve ta· 
rifede zikrolunmayan sair bilcimle 
111akiaeler : 

(Buz. iolabları, ~enclurma makineleri, 
aaanııörler ve teltrit eihaı.ları hariç) 

(Devamı var) 

5 50 

8 ~o 
6-
4 50 
5-

17 50 

o 55 

o 65 
o 80 
o 45 
o 50 

1 75 
Yal.az. lııusuıl ili
k it •akiueleri 
İktısatl Veklleti
nin mlsaadeıile 

.. 50 o 45 

5 - O So 
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Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
• • • 24 tnkım kaaketiyle laeralaer erkak Hacı elltiseıi. 
24 adet erkek odacı paltosu, 
11 takım laaş örtiisi ile beraber kadın odacı eUtiMıİ. 
Erkek edaeı elbiselerinin takımı oaket H pantaloniaa ve Chaai ~ .... "41. Temlaat e.aa S.atı 

dın edac:ı elbiselerinin takımı iıe tayyör H etekten iltarettir. 

A) MUnakasalar 
ln,aat, Tamirat, Nafıa itleri, ı..me, Warita 
--~--..:;...------~-=-~~~--::-----------~~ 
Orta okulda iki depo İnf . 

Malatya kaysi istasyonu kurutma evlerinin 
ikmal ioş. 

Malatya kayıi araz;ııının dikenli tel çitle 
çevrilme.i işi 

aç eks. 

" 

" 

200 -
1188 47 

1029 28 

Kanalizaayoo yap. " M49 -
Pa,ababç- fabr. tank ıetleri taoziai " 3306 42 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastahane Lvz. 
~ --~ -~~ ~ 

Hafarat oldürücü mayi Parex veya bu ayar kapalı z.. 7000 -
k.vvette: 500 litre 

Elekrtik-Havagazı-Kalorifer(tesieat ve malzemesi) 
Yanık kıflaıı matbahında elektrik paa. 

tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kuridura, Çamaşır v.s. 
~-~ er cı ..,....~~~... ~ ~ --- -

Amerikan bezi: 1200 m. 
Elbiı;e: 72 tak. 
Erkek odacı elbisesi (caket ve pantalon) : 

24 tak.·erkek odacı paltosu: 24 ad.-ka
clın odacı elbiıeıi: 1 l tak. 

Amerikan bezi: 10000 m. 
Fotin: 96 çift-iskarpin: 96 çift 
Elbise ve kasket: 145 tak. (t,.md.) 

aç. eks. 

n 
,, 

paz. 
aç. eks. 

1332 -
1262 -

3000 -
769 70 

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
Fizik dolabı: 4 ad. Beh. 60 -
Mobilya: 23 parça aç. ekı. 15D -
Sarı: 200 ad. " 3000 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Vazıhane Levazımı 
.. --..- --
Evrakı matbua 100 -
Ozalit kij'ıdı: 200 top·proıyat kağıdı: paı: . 1034 45 

500 top 
Bersanın 1940 yılı defter v.s. evrak ibti · 

yaoı ile mezkür yıla ait borsa billtenle
riuin tabi işleri 

Kereste, tahta ve saire 

Telefon direfi: 3000 ad. 

Nakliyat -Boşaltma - Yükletme 

Malatya poıtaneaile İsmet pata nabiye1i a
raııoda poıta nakliyatı 

lt1a aakli 

9000 -

aç. eks. 456-

" 
Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

aeazin: 500 teneke (temd.) 
lıloterin: 20 t.-yat: 400 t. (temd.) 

4Uteferrik 

Dıt laıtij'i: il ad. 
aulaar lr.auaı teıiıi 
Mennra sandıtı: 840 ad. 
ÇiYİ: 875 k •• çember: J .5 t.·çember balka

ıı: 10001 ad.-kurıun kapsülü: 250 k.
ker~eten: 5 ad.-deıtere: 5 ad.-keser: 5 ad. 

Han pompreıörü: 1 ad. 
Dakae boru ve teferruatı: 13 kalem 

lirzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ua: 300 t. 
y .1.1: J40 t. 

•.MU-rayedeler -- ... ..... ............ ___ __ 
Çınu atacı: 185 m3 kızalataı: 31 m3 
Masa dolap termoıifon Y,ı. 
Ra•yo teleftloken marka 
Ardiç atacı: lal mJ 
Demir potrel tahta ve direk 
Abtap baae ve dOkkin enkazları 

•t· eks. 
pu. 
aç. eka. Beb. 
paz. 

2100 
3628 24 

6-
875 -

aç. akı. 

.. 

kapalı z. 
paz. 

aç. art. 

" 
" 
" 

pa:ıı;. 

aç. art. 

2200 -
1109 -

39000 -
22950 -

228 -
150 -

1040 -

15 - Konya Erkek Orta Okul Direk. 10-1·40 14 -
89 14 Malatya Kaysi İstasyonu Direlr. 4-1-40 14 

17 !O 
" " 2·1·40 14 -

409- l:ı:mir Beled. 12-1-40 11 -
247 18 fahiaarlar U. Mftd. lG-1·40 14 -

525 - O.O. Y. Haydarpaşa 29-1-40 l ö -

Edirne Ask. SAK. ı..ı 40 ıa 

29 55 Gulantep Vilayeti 1-1-40 IO -
ti 80 Manisa KulUlr Direk. 2-1·40 14 -
94 65 Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 13·1-40 10 -

225 - ,, 
" ıo. ı-40 H 30 

57 73 Ank. Valiliti 15·1-40 15 -
İnhisarlar U. Müd. 8-1-40 14 

18 - Kony:ı. Frluek Orta Okul Direk. 10·1-40 14 -
11 25 Gaziantep Vilayeti l · 1-40 10 -

225- Ank. V alil iti 15· 1·40 15 -

7 50 Konya Memleket Hastaneai S.1-40 15 -
11 59 Aık. Fabr. U. Müd. SAK Aok. 8-1-40 14 30 

izmir Ticaret ve Zahire Boraası 8-1·40 

675 - Merain Gftmrük Muh. Komut. 10-1-40 10 -

34 20 Malatya P.T · T. Mnd. 6-1 40 ı ı -

157 iO 
544 25 
378 -
150 -

185-
83 18 

2925 -
1622 25 

33-

108 -

Türlı:i7e Demir ve Çelik Fabr. Müd. 2-1-40 

lzmir Ziraat Müd. 
Ba~aeılr.i Beled. 

lamir Beled. 
M.M.V. SAK 

" 
" 

lnbiurlar U. Müd. 
D.O.Y. Haydarpafa 

Edremit Aık. SAK 
Meuia Aık. SAK 

Jçel Orman Çnirıe Mtld. 
Maniaa Beled. 
Bursa l ci icra 
İlel Orman Çevlrge Mld. 
Mersin Gümrük Müd. 
ADk. Belediyesi imar Müd. 

4-1-40 - -
15- 1·40 a kadar 

10.J-40 
15-1-40 
4-1-40 
3-1-40 

16 -
ıı -
I0-
10 -

22-1-40 15 -
15-1-40 10 JO 

11-1-40 10 -
4-1 30 11 -

2-1-40 
2-1·40 
8·1-40 
5 1-40 

10-1.40 
13.1 . .-0 

IJ -
14 -
14 -
15 -
14 -
11 -

Tahmin edilen bedeli 1262 lira olan yulr.antia yazılı edacı el 
leri Askeri Fabrikalar umum müdürlüp merku aatıualma kem· 
nunca 13.1.1940 cumartesi günü saat 10 da aç.ık eksiltıae ile i 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talipl 
muvak!:at teminat olan 94 lira 65 kuruı Ye 2490 numaralı kan• 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyonu olmadıklarına ve 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odaaı veıika 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları . 

* * * 
Paltoluk ve elbiselik kumaf alınacaktır, Bak: 

ıescler SAK. ilanlarına. 
••• 

145 tak. elbiH ve ka1ket alınacaktır. Bak : inhisarlar U. 
illnlarına . 
.._..,..._....---...... w .................... -.--....:~..... ... ~---____ _.. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
~ ·--..m:a:: ™™._ -

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Merkez ilk okulları için 3 bin lira muhammen 

bulunan 200 adet sıra açık eksiltme suretiyle 7aptırılacaktır, 
ihale 15.1.940 pazartesi günü 5aat 15 da Vilayet daimi • 

meninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 225 liradır. lıtelr.lileri 
hale günü daimi encümene ve şartnameyi iÖrmek ve daha 
tafsilat almak istıyenlerin da her iÜo Maarif Müdilrlütüne ına 

atları ilan olunur. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane lvz. 
Meri Fabrikalar U-:-°MüdÜrİü'°iÜ Satınalma Komisyonun 

2UO top ixlO metro 60-80 ~ramlık Ozalit kiiıdı 500 top 1 
metre 60· 110 gramlık prosyat kaA-ıdı alınacak, Tahmin edilen 
deli 1034 lira 45 kurut olan yukarıda yazılı 200 top oır.alit ve 
top prosyat kaiıdı Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Mer 
Satınalma komisyonunca 8.J.940 pazartesi ıünü ıaat ı4,30 da 
zarlıkla ıhale edılecektir. Şartname parasız olarak ko01is7011dan _J 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 77 lira 59 kurut H :14 
numaralı kaııuııuu 2 ve 3 maddderiodeki vesaikle komiıyoncu 
madıklaruın ve bu işle alakadar_ tüccardao olduklıuına dair Ticı.l 
Oduı vesıkasiyle we:.ıkür ıün ve aaatte Komiıyoua oıürac:aatları 

İzmir Ticaret ve Zahire Borıaıından : 
Borsanın 1940 yılı defter ve1air evrak ihtiyacı ile mu.kür 

ait borsa bültenlerinin tab'ı İileri 8°1.940 tarihinde talepleri11e ( 
rilecektır. İıtiyealerin miktar ve ıartlarını öanıımek için lteru 
mumi kt4tiplıtine müracaatları. - ----Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 

,. . 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalatı Müe11eHıi 
Müdürlüğünden : 

Evvelce ilan edilen müessesemiz. nakliyat iıi 2.1 .940 tarihi 
müteahhide verileceğinden taliplerin bu tarihe kadar müraeaat 
meleri ilan olunur. 

Malatya P. T.T. Müdürlüiünden: 
Malatya Posta merkezile ismet Paşa nahiyesi arasında yaz klf J 

mobıl veya otobüsle ve kışın fevkalade ahvalde otomobil iılem.al 
takdirde hayvanla haftada karşılıklı üç seferli poıta nakliyatı mıtJ 
bitliti 22-12-939 tarihinden itibaren 15 ~in müddetle açık ehiltm~ 
konulmuştur. 

Müteahhit kati ihaleyi müteakip 15 gün zarfında kaü teminatı 
idari kefaleti vererek mukaveleyi aktedecek ve bu müddet i~inde 1.J 
Paşa nahiyesinde posta merkezi açılmış olursa hemen ife başlıyac:ak 
ak.si takdirde merkezin açılmasına intizarla merke:ı açıldıktan ıonra 
başlayacaktır. 

Müteahhit işe b&fladıtı tarihtenJ temmuz 940 IODUna u4 
yaz ve kıı otomobil veya otebüsle ve kıfın fevkalade ahvalde hayvJ 
a haftada karşılıklı liç sefer posta nakliyatını temin ve ifa edecektir. 

Kariılıklı bir ıcfcrde nakledilecek posta eşya ve mevaddnun a 
lıf ı yckQnu 180 kilodur. 

Eksiltme ve ihale işi Malatya PIT merkezi bin&11 içinde topla 
eksiltme komisyonunca 6.1 .940 cumartesi rünü saat 11 de yapılacakt 

Bu işin aylık muhammen bedeli 38 ve ıenelik muhammea iM 
456 liradır. 

Muvakkat teminat miktarı 34 lira 20 kuru~tur. 
ihaleden sonra kati teminattan maada alınacak 

miktarı 150 liradır. 
İıtekliler bu husustaki matbu vo muvanab ıartnameyi Malat7a 

T. T. ruüdürlütünde rörebilirler. 
----------------------------------------- ------------------------ -----~----_,,,""""'" ________ ~~---------------- lıteklilerin resit ve iyi huy sahibi olduklarına namuı ve laayıi 

nameıi veçbile elektr}k tesiıatı yapılacaktır. Pazarlığı 2 1.940 Sah dokunur .~ü~üm ve bnhusuı atır hapiı veya o derece cezayı iaabetti 
rüo~ saat 15 dedir .. lıtekliler şe_raiti. ~errün Edirne Sanayi kıtlaaın· 1 cek bir fııl ılc mahküm bulundukl.arma .ve de~ecesi iktidarlarına iti 

(1 inci sayfadan devam) 
meye kooulmuıtur. Muhammen bedeli 5449 lira olup ihaleıi 12.1.940 
cuma ıönü ıaat 16 dadır· İttirak edecekler 409 liralık teminatı İf 
aaalr.HıH yatırarak makbu.ıı:ile Encümene ırelirler. 

• • • 
Patal>alıçe fabrikası tank setleri tanzimi. Bak : İnhisarlar Um. 

Mı•. ilialarıaa. • 

lllflır, Klinik ve ispençiyari al t, Hastane Lvz. -
DeYlet Demiryolları ve Liın J'l nları İıletme Umum İdaresiaden: 

Mulaammen badeli 7000 lira olan 500 litre Parex veya bu ayar 
ye kune!te haprat öldürücü mayi 29.1.1940 Puarteıi iÜoÜ saat 
15 •• beıt• Haydarpatada Gar binası dahilindeki komiıyon tarafıa
•a• lr.apah sarf uıulile sabo alınacaktır. 

Bu i .. ıirmek iatiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat kanu
••• ta1ia ettiti VHİkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni giia 
.. t 14 eo dörd• kadar komiıyoa reiılitine vermeleri liaımdır. 

a. it• ait .. rlnameler komi• yoodan paraıız olarak datıtılmak 
taclar. 

Elektrik, Hıvaaazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Eclinae Aıkeri Satınalma Komiıyonundan : 

Y a11ık kıflada 7apılan mutbab ivin komiıyonda mevcut ketif· 

dakı aatınalma komııyonunda ıörebılırler. olunur takımındıın olduk.larma daır vesıkalar ıbra.ı ve ita etmeleri 
- - .-~ - --- • - ~ okur yazar olmayan iıteldilerin noterden muıaddak bir vekiletname 

Mensucat - Elbıse -Kundura -Çamaşır v. s. okur yazar bir vekil bulundurmaları lazımdır. 
Ankara Valilifinden : 

Ankara Etimeııut yatı okulu talebelerine 769 lira 70 kutuf 
muhamm.en bedeli olan ~ çift ~otin ve ~ çift iskarpin açık eksilt· 
me ıuretı7le mübayaa edılecoktır. ihale fa.1.940 pazarteai günd 18_ 

at 15 de vilayet daimi encimeninde yepılacaktır. Muvakkat teminat 
57 lira 73 kuruftur. İsteklilerin ihale günü daimi encümene ve nü· 
mu_ne ve tartnameyi ı~rme_!< ".,.. ~aha !azla tafıil~t almak istiyen
lerıo de her riin M•arıf mudurlitune nıuracaatları ıliin olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sahnalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 3 ~in lira olan 10 bin metre asrarl 90 aanti
metre en iade amerikam bezi aakeri fabrikalar lmum müdürlGğG mer
kez iatınalma Ko111iı1onuaca 10.1.940 ıarfamba güni ıaat 14,30 da 
pasarlıkla ihale edileeektir. Şartaame parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 225 lira H 24go numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki Yeaaikle komisyonca olmadıklarına 
Ye ltu işle alakadar Uiccardan olduklarıaa dair Ticaret Odası veıi
kaıi7le mezkür iÜll H autte komi17oaa miracaatlara, 

İsteklilerin bu vesikalarla birlikte muvakkat teminat akf8sına 
banka mektubunu veya bu akçayı PTT merkezine teslim ettiklerine 
makbuz ile 6. 1 .940 cumartesi ~ünü ıaat 11 e kadar komisyona mel 
caat etmeleri ililn olunur. 

Mahrukat, Benzin, v. s. 
Babaeski Belediye Riyasetinden : 

Belediyemiz. elektrik tantralının altı aylık ihtiyacı olan IO. 
kilo Motorin ile 400 kilo yağa talih ı.übur etmeditinden 15. J. 
tarihine kadar yirmi gün müddetle temd id edilmiıtir. Talib olanla 
teklif mektublarile Belediyemize müracaatları ilin olunur. 

Müteferrik 
M. M. V ekileti Satınalma Komisyonundan : 

Muhtelif ebatta 875 kilo çivi, 15ü0 kilo çember, on 'bl• •'1 

çember halkası, 250 kilo kurşun kapsülü, bef .det kerpe~-ta, ' 
deıtere ve beş keser 3 ikincikioun 948 çarşamba pail .. at • 
M. M. V. aatınalma Ko.cla pa.aarlıkla aaho ahnaca.ı.adaa ~~ıl 



' ' 

iO liralık temiaatları ile birlikte pazarlık ;rin ve saatanda 
M. V ... hnalma Ko • .lıı bulunmaları. 

e ~ 
De•let Denıiryolları ve İşletme Umum iclaresind n : 
M•bam•en bedeli 1109 lira elan muhtelif cins, ebat ve mik· 
~a 13 kalem dökme boru teferruatı 15. 1 .940 pazartesi saat 
da Haydarpatada Gar binası dahilindeki Kemisyon tar fından 

eluiltme u .. lile aabo alınacaktır, 
il bu İfe girmek isteyenlerin 3 lira 18 kuru,Iuk muvakkat temi· 
ve •e lı:anunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
a Kemiayona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak-

M. MOdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
••her adedine talımin edilen fiyata 600 kuruş olan ve 25.12 39 

eai ıi\nl aaat 10 da mütcahhid nam ve hesabına açık eksilt
llıretiyle oha alınacağı ilan edilen 840 adet manevra s ndığı · 
•luiltma ıüni\ istekli çıkmadığında eksiltmesi 4. 1.40 per cmbe 

J aaat 10 a bırakılmıştır. lsteklilerııı mezkur gün ve saatte 378 
it ilk teminatlarile birlikte Ankara'da M. M. V. satınalma ko· 
••aada buluamaları. 

• • • Ketif !.edeli 3628 lira 24 kuruı olan Cebeci hastanesi ya· 
• Hidrofer ve buhar kazanı tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
tlıfı: 15. l,40 pazartesi a-ünü saat 11 dedir. Kntl teminatı: 544 
25 kunıf olup prtnameai 20 kuruta komisyondan alınır. Talip· 
11ıua11ea vakitt• M. M. V. sa. al. ko. da bulunmaları. 

••• 
bava kompresörü alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd-

.. ,.. .. ______ _. _____ ,_·-------------~-
ık, Zahire, Et, Sebze v. s. 

D -

Menin Askeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 
r~ Muhammen bed. ilk teminat 

fı Cfo.i Miktarı lira lira kr. 
n • Yulaf 340 ton 22950 1622 25 
24 Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedeli ile ilk teminatı ya-

1-.laf ordu ihtiyacı için satın alınacaktır 
cı• 4. l.9-'0 pcrtembe srünü aaat onda pazaTlıkla ihale1ıi yapıla~'\ktır 
rı Taliplerin Menin askerlik tubeiiinin üst katında askeri satınal: 

komisyonuna vesika ve teminatlarile birlikte müracaat etmeleri. 
Şartaam• numune her sr\in Alay satınalma komisyonunda gö

ııı.·u 

:f '·MÜZAYEDELER 
- -------· 

eli Vakıflar Müdürlüğünden : 

itneaclacıa. . iskelesinde mevcut 57,632 metre mikap kızıl 

iç kereatHinin b.. metre mikabı iki lira ve kereste olarak al-
. • istekli bulunmadıgı takdirde odun olarak l>eher kentali 20 ku· 
ı beıabile satılmak üzere 20.12.939 t~ribinden itibaren l 5 gün 

lctietle açık arttırmaya konulmuttur · isteklilerin şeraiti anlamak 
))ey siirmek üzere yevmi ihale olan 5.1.940 tarihine müsadif cu· 
&inil saat 15 te Vakıflar idaresinde müteşekkil ihale komisyo· 

lla :111UtaeaaUarı ilin olunur. 
J 

ed 
tJ İçel Orman Çevir8'e Müdürlüğünden : 

md Muhammen vahit fiatı 
l<eatal Ciaıi Lira K. 
703 Karıtık kömür O 25 

J içel vilayetinin Merain kazası dahilinde gök Kayalar devlet 
;ıaasıından 703 kental karışık Kömür satışa çıkarlımıştır. 
1 Beber kental muhammen bedeli 25 kuru§tur. 
Ş.rtaame ve mukavelename projelerini ıörmek istiyenlerin Mer· 

d 19virıe müdürlüğüne Mersin orman bölge şefliğine ve Ankara-
vl oruıaı:ı umum müdürlüpne müracaat etmeleri. 

Satıt 8.1.940 günü saat 3 de Merıin orman çevirıe müdürlütün

• Japılacaktır. 
S.bf umumi olup açık arttırma uıulilo yapılacaktır. 
M11nkkat teminatı 14 liradır. 
Taliplerin tartaametle yazılı vesaiki getirmeleri lô.ı:ımclır. 

Çanakkale Orman Mödürlüfiinden : '1 Çanakkale merkez. kazasının sopcuk devlet baltalık ormn· 
elan t805 kental mete odunu 18.12,939 fÜn(inden itibaren 15giin 
ddetle açık arttırmaya çıkardm14tır. 
Arttırma 3.1.940 tarihine raaUayaq çarfamba günü saat 14 de 

Çaaakkale orman çevirıe müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
B.ber kentalinin muhammen bedeli 8 kuruıtur. Muvakkat te

llalı ıO lira 83 kuruıtur. Şartname ve mukavelename projelerini 
llnek iatiycnlerin bu müddet içinde Çanakkale orman çevirgc mil 
l&t9 claireıine müracaat edebilirler. 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüfünden: 

Muhammen bedel 
il A.•aıı Parseli Mev,kii Cinsi lira 

t-J. 51 28 Hacıba7ram Ahşap ev ~50 
~ ~ Duatepe ,, ,, rno 
Yukarıda ada ve parselleri yazılı ahşap hanelerin hedim ve te&0-

lyei turabiyeleri ve fa~a kalacak moloz. parcalarınıu kaldırılması 
•ak .. haa ait olmak üzere enkazı hizalarında a-österilen muham• 
il bedelleriyle ilin tarihinien itibaren 15 gün müddetle açık art. 
aya konulmu,tur. ihaleleri 11.1.940 tarihine müıadif perşembe 
1 saat 15 te mar mldürlüt(1nde yapılacatınclan taliplerin ytizde 
t.miaatlariyle mlracaatları ilia olnnur. 

lsmir Gümrük Baımüdürlüfünden : 
d Kapların Kıymeti Sıkleti 
~ ~o • .A~et Nevi Marka No, L. kr. kilo gram 

~ili~ Jilmrütilniln 41 Ç. 73 67 21 050 ıuni ipek mensucat 
3 B. A. N. > 55 00 317 000 kuru sıtır derisi 

lıyanın cinsi 

; (Devamı 4 6ncü ıayfada) 

~*81& 'Gazetesi 

l5tanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan ; 

Le1li Tıp Talebe Yurdunun 1070 metre paltoluk ku aşı kapalı 
zarfla ekıiltmeye konulmuştur. 

l - Eksi!tme 6.1.940 Cumartesi günü saat JI de Catalotlun· 
da Sıhhat ve lçtımai Muavenet Müdürlüğü binasında Kurulu Ko· 
misyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beher metresi 580 kuruştur. 
3 ~uvnkknt teminat: 401 lira 25 kuruştur. 
4 - istekliler şartnnwesini her gün Fuatpaşa türbesi karşısmda 

Leylf Tıp Talebe Yurdu Merkez.inden görebilirler. 
5 - İste'diler Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunia ya

z.ılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. (10625) 

İtin nevi Miktarı Muhamen % 7,5 Eksiltme a-ii· 
nü şekli ıaati bedeli Tem. 

Lira Kr. Lira Kr. 

Paşababçe fab. Tank setleri 3306.42 247.98 16 1.40 açık 14 
taıızimi 

Hava kompresöru Adet ,jf 2200.- 165.- 22.1 .40 açık 15 
1 - Keşif ve tartname ve planı mucibince idaremiain Paşabala

çe müskirat fabrikıuıı Tank temelleri tanzimi işi ve yine tartnawesi 
mucibince Bir adet kompresör açık eksiltmeye konmuştur. 

ti - Keşıf \·e muhammen bedelleri muvakkat teminatları ek
siltme ı\in ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme hizalarında gösterilen günlerde K.abatafda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Set tanzimi işine ait şartnameler hergün sözü reçen Le
vazım Şubesi \'eznesindcn 16 kuruş mukabilinde alınabileceği l'ibi 
Kompresör şartııamelerı de parasız alınl\,bilir. 

V - Kompresör işine girmek isteyenler fiatsız tekliflerinin 
tetkik edilmek üz.ere ihale a-ününden 3 gün evveline kadar İnhisar· 
lıır Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tek
liflerini kabulünü wutazammın vesika almaları diğer eksiltmeye 
girecelder şartnamenin F fıkrasında yazılı vesaikle ve her iki iş için 
o 0 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(10875) 1--4 

••• 
I - 29.Xll.939 tarihinde şartname ve numunesi mucıibince ida

remiz. müstahdemini işine yaptırılacak ( 145) takım elbise ve lrnsket 
için teklif olunan fiyatlar haddi layik görülmediğinden eksiltmesi 
şeraiti sabıka dairesinde 10 gün temdit edilmiştir. 

11 - Eksiltmenin 8.1.940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda 
Levaı.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

(10876) 

* * * 
1 - Şartnameleri mucibince azami 9800 kg. Göz taşı ile 60 

adet vermoral ve 50 adet Süperba marka pülverizatör pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 3. 1 .940 çarşamba günü saat 11 .le Kabatatda 

Levazım Ye Maltayaat Şubesindeki Alı• Kembyoa11a.la yapılaeakbr. 
111 - Şartnameler her gün sözi a-eçen Şubed•n parasız alıaa· 

bilir· 
iV - İsteldilerin pazarlık iıin tayin •luaaa gin ve saatte Yo T,5 

güvenme paralarile birlikte mezkir Ko•isyona l'elmeleri. 
(10855) !-4 

••• 
Mh. kilo Mub. bed. () 

0 15 Eluiltmeaİll 

Miktarı fiatı tutarı teminatı tekU 
Cinsi kilo kuruş lira kr. lira kr. 

--- --- ---- ---- ----
Iskarta kanaviçe 4512 22 992 64 148 90 paı.arlık 

,, çul 1084 16 173 44 26 n 

,, kınnap 4940 15 741 00 111 15 ,, 
Yamalık kanaviçe 5000 30 1500 00 225 açık art. 
Iskarta ,, 5000 22 1100 ()() 165 ,, 
Yamalık çul 2000 25 500 00 75 pazarlık 

lskartn çul 4000 16 640 ()() 96 ,, 
Yamalık çuval 1000 30 300 00 45 

" lskarta ,, 5000 22 1100 00 165 açık art. 
lskarta ip 4000 20 800 00 120 pazarlık 

Iskarta kınnap 3500 15 525 00 78 76 
" Marka Bezi 200 25 50 00 7 50 ,, 

Yamalık kanaviçe 544 30 163 20 24 48 .. 
lskarta kanaviçe 1455 22 320 10 48 n 
Iskarta çul 400 16 64 00 9 60 

" Iskarta çuval 190 22 41 80 6 'ı:t " Iskarta ip 31 2~ 6 20 1 
" Iskarta kınnap 1896 15 284 40 42 66 
" I - Numuneleri mucibince yukarıda cins ve mil&.tarı yazılı is· 

karta sara-ılnr hizalarında gösterilen usullerle ayrı, ayrı aatılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri 0 
0 15 muvakkat teminatları hizala· 

rında yazılıdır. 

111 - Arttırma 2.1.940 sah srünü saat 14 de batlıyacak ve ayaı 
günde bitmek üzere Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şulıtesindoki 

Alım Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Nümuneler her gün sözü geçen Şubede ve mallarda Şem· 

sipap, Ahırkapı depolarmda görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve ıaatte " 0 15 

miktarındaki güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen K•· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (10418) 4-4 
----"""'!"-~__...._....._..__ .. ,....-..... __ w ______ _,_ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli tıp talebe Yurdunun 2600 metre elbiselik luımqı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
1 - Eksiltm~ 6.1,940 cumartesi günü saat 11.30 da Catalot

lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğii binasında kuruhı Ke
misyonda yapılacaktır· 

2 - Muhammen fiyat: Beher metresi 485 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat 945 lira 75 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnamesini her gün Fuatpaşa Türbesi kartısında 

Leyli Tıp Talebe Yurdu merkez.inden alabilirler. 
5 - İstekliler Ticaret Odası veaikasile 2490 sayılı kanun.la ya· 

:z.ılı vesikalar ve bu İfe yeter muvakkat teminat makbuz: veya ban· 
ka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden ltir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. 

{l<Mrn) 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
23 Birinci Kanun 1939 vaziyeti 

A K T 1 F: 

Kasa: 

Altın: Safi kiloğram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 
Tiirk lira&ı 

Hariçteki Muhabirler : 

Lira 

15.500.313 21.802.430.71 
17.574.114. -

1.627. 783. 72 

678. ı 11 958.816.81 
242.216,19 

14.079.975,88 Altın 53fi kilogram : 10.010.078 
Altmn tahvili kabil .serbest dövizle 
Diğer dövia:ler ve borçlu klirinı 

r 58.060,73 

12.329.970.53 ---bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri: 

Derulıt'! edi. evrakı nakdiye karıılıt 
Kanunun 6·8 inci meddelerine tev
fikan hHine tarafındaa vaki tediyat 

1 158.748.563.-

17 .887 .178. -

Senedat Cüzdanı: 

Tlcari senetler JiS.533.564,33 

Esham ve Tahvilat Cüzddanı : 

(Deruhte edilen evrakı ııakcliyeni 
A - ) kartılıtı Esham ve Tahvilat (lti

(\ı:ıari kıymetle) 

B- Subest esham ve tahvil!t 

Avanslar: 

Huiaeye kısa vadeli avanı 
Altın ve döyiz. üzerine 
TahYilit özerine 

HiHedarlar : 
Muhtelif: 

n 

50.569.800,40 
7.563.000,70 

8.W.000,-
14.767,62 

7.808.722,-

Yekdn: 

-
Lira 

41.004.328,-43 

1. 196.033,-

26A68.007, 14 

ı •o. 11 t.385,-

208.533,M4,33 

58. ıaı.soı, 10 

16.856.489,62 

4.500.000,-
18.108.513,35 -- -

AS 1 F: 

" ermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Lira 

4.217.184,25 
6,000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.56.3,-
Kanunun 6-8 inci meddelcrinc tev· 
fikan haz.ine tarafından vaki tediyat 17.987.178,-

Deruhte edi. evrnko nakdiye bakiyes; 140. 761 .385,-1 
Karfllığı tamamen altın olarak ilii· 

veten tedavüle vazedilen 17.000.000,-

tedavü · 

Lira 
15.000.oot,-

10.21T.IJ4,15 

Reeskont mukabili ilaveten 
le vazedilen 139.000.000,- ı296.71l,385,-

l5.i2UOO,&a 1 Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 2.786.77 
Diğer dövizler ve alHaklı klirina-

bakiyeleri 47.047.764,31 47.050.551 

Muhtelif: 110.M' 

~rn._359.121,97 Yek6n: 

1 Temmaz 1938 tarihinden itlbarea : lıkonto haddi Yo 4 Altla 
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Tebleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
---------------------Objet de t'adjudication d'adjudicat. 

(A Adjudications. au Rabais 

Prii' ~ Cautioo=:-
estimatif proviıoire 

--Li~'adjudication e tdu 
Cahier deı Charges 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Oonstruction-Cartographie 

Constr. de deux depôts a la bat. ec. second. Publique 200 -
Achev. constr. maisons dessechement Station n 1188 47 

Abricols Malatya 
Cl6tqre en fil de fer barbcle da terrain d'ab

ricots de Malatya 
1029 28 

15 -
89 14 

77 20 

Dir. Ecole Second. Konya 
" Station Abricots Malatya 

,, 

Jours Heure s 

10·1-40 14 -
4-1-40 14 -

2-1-40 14 -

Censtr. canalisation " 5449 - 409 - Municip. lzmir 12-1-4'0 16 -
" digues tankı fab. Paşabahçe " 3306 42 247 98 Com. Ach. Econ · Monop. Kabatache 16-J-40 14 -

Produits Chimiques et Pharrnaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fournitur~our Hopit aux 

Liquide insccticide marque Parex ou Simi· 
laire: 500 litres 

Pli cach /000 - 525 - 1 re Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Electricite-Gaz-Chauffage Cantral (lnstallaUon et Materiel 

laıtall. electr. a la cuisinc de la caserne \ Gre il gre 
"Yanık Kışlan 

H•billement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Toile americaioe: 1200 m. 
Co•tumeı: 1'2 compl. 
Haıtits Q.. ıar~on de bureau (jıquette et pan· 

talon) avec casquettes: 24 compl.·paletots 
pr. rarçon de bureau: 24 p. - babits pr. 
rarçonne de bureau: ı 1 compl. 

T oile americainc: 1 OOOU m. 
Bottinca: 96 paireı·cacarpins: 96 paires 
Habib avec easqueltes: 145 compl. (ai) 

Publique 

" ,, 

Gre a gre 
Publique 

1332 -
1262 -

3000 -
769 70 

29 55 
99 90 
94 65 

225 
57 -

Com. Ach. Mil. Edirne 

Vil. Gaziantep 
Dir. Culture Manisr. 
C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

" n " 
7il. Ank. 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatachc 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisaerie ete. 

~ rmoire pr. instr. de physique: 4 p. 
Articlca d'ameublement: 23 lots 
lana: 200 p. 

Publique 

n 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

ap,.imea 
lmpre11ion bulletins Bourse et autres imprimes 

pr. 1940 
Papier oaalite: 200 rouleaux-id. prosaiate: 500 Gri a gre 

rouleau:s: 

lap. 60 -
150 -

3000 -

100 -

103<1 45 

loia de Construction,_Panches, Charpente 

18 - Dir. Ec. Sec. Garçons Konya 
ıı 25 Vil. Gaziantep 

225 - Vil. Ank. 

7 50 Hôp. Reg. Konya 
Bourse de Commerce et de Cereales 

d'lzmir 
77 59 C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

Poteau telephoniques: 3000 p. '000 - 675 - Command. Surv. Douancs lzmir 

Tr•n&port-Chargement - Dechargment - Fourniture de Bureaux 

T ranıport poıtaull 
Transport effets 

Combustible - Carburant-Huiles 

Publique 456 - 34 20 Dir. PIT. Malatya 
Fab. Fer et Acier de Turquie 

29-1-40 15 -

2-l-40 15 -

1-1-40 10 -
2-1-40 14 -

13-1-40 10 -

10-1-40 14 30 
15-1-40 15 -
8-1-40 14 -

10·1-40 14 -
1-1-40 10 -

15-1-40 15 -

8-1-40 ıs -
8-1 40 

8-1-40 14 30 

10-1-40 10 

6-1-40 ı 1 -
2-1-40 

lpsine: 500 bidona (aj) 
Motorine: 20 t.·huile: 400 k. (aj) 

Dir. Agriculture lzmir 4-1..CO - -

Dlvara 

Paeua: 12 P• 
Tuyau:s: en fonte avee aece11.: 13 lota 
lnıtall. cbaudiire a vapeur 
CaiıH de manoeuvre: 840 P• 
Clouı: 875 k.·cerceau:s:: 1.5 t .•anneaux pr. 

Hreeaux: 10000 p.·capıules pr. plomb: 
2SO p.·tenaille: 5 p.·Hie: S p. ete. 

C.mpre11eur d'air: 1 p. 

Proviai o na 

Publique 
.1 

Gre a gre 
Publique 
Gri a rre 

Publique 

Y erbourt: 798i it. Gre a ıre 
le•rre: l t. " 
fabric. ble eonsa11e de 75 t. tie ble aur a " 

Tekirdat 
Prom1re blanc: 2 t.·ıavon: 2 t. " 
OraDı.• ele 6": 10000 p.·id. de 80: 2~00 p. · Publiquc 

id. cle 100: 8000 p.•mandarinca: 10000 p. (aj) 

2100 -
1109 -
3628 24 

la p. 6 -
875 -

2200 -

S.vn: l•s t. Gre a gre le it. O 32 

Dlnrtea ıort" d'oltjell: S6 lota 
Meublea do ~son 

Ra~io aarquo 1'1opauakon 
Bola ele aapia: 1&ı aıJ 
Potoau&, boiı do \oaatr. ete. 

Publique 
,, 

> 

Gre a rre 

37 50 

150 -

157 50 
83 18 

544 25 
378 -
150 -

165 -

575 -

125 -

2521 -

4-

108 -

Munioip. Babuıki Juıqu'au 15-1-40 

Municip. lzmir 10-1-40 16 -
1 ı e Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 15-1-40 10 30 
Coıa. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 15-1-40 11 -

" " 
4-1-40 10 -

,. .» 3-1-40 10 -

C. A. Eeonom. Monop. Kabatadae 22-1-<IO 15 -

Com. Aob. lnt, Tophane 
Mil. idirne a Suletlu 

n " 
Tekirdıt 

c. A. Comm. Gen. Prot. For. lat. 

" 
Lycee Galataaaray 

" 
Coma. Mil. lıt. Fındıklı 

Defterdarat lıt. 
4ae lur. E.Ieeutif Iat. Betiktaş, Serin· 

cebcy Yokuşu 
lre Bureau Edcutif Bursa 
Oir. P'oratı ipi 
Dir. Douancı Mersin 

3-1-40 15 30 
3-1-40 10 -
3-1-40 10 -

2-1-40 14 30 
9-1-40 15 -

2-1-40 11 -

14-1-40 14 -
3-1-<10 10 -

4-1-4'0 14 -
5-1·40 15 -

10-1-4'0 14 -

az:zz:ı --.. 
Achatde35 autob 

De la Direction Generale d'Exploitat 
d'Electricite, de Tram• et de Tunr 

d lstanbul 

1 - il sera achete, par voie d'adjudlcatioı 
pli cachete. 35 autobuı avec acce11oireı, d'une 
eıtimative de 350,000 livreı 

2 - Le cautionn~ment provlsoire est de 
livres. 

3 - L'adjudication aura lieu le Lundi 4.3. 
15 heureı par devant la Commission d'adjudi 
ıiegeant au M€tro han, 5-emc etage, Beyoğlu, 
du Tunnel. 

4 - On peut se procurer leı cahiers deı cba 
relativeı de la Direclion de l'Economat de l' A 
ıtration. 

5 - Leı offreı devront etreı prepareeı ıuıvı 
indicationı du cahier des charaıeı et remiseı. 

l
ııı...,;: ıfgnature, juıqu'a 14 heureı au Secretariat 

Commission au 7·eme etage. 

~. j_ ~· • • 

(3 üncü sayfadan devam) 
Yukarıda müfredata yazılı eşyalar 3.1.940 . J 

14 de açık arttırma suretiyle dahile aablacı. 
rak edecekler 939 mali yılına ait unvan le ., ~ 
yüzde 7 ,3 hesabiyle nakdi pey akçası ver~•·~•}~ ~ 

Müzayede ithalat gümrüa-ü yanındaki i'' ~~ ~ ı 
binasında yapılacaktır. Alıcılarıo muayyen pı.. ~-..;,aatte 
müracaatları ilin olunur. "' 

Çanakkale Orman Müdürlüfilnden : 
Çanakkale Vilayetinin Ezine kazcasıoda hudutlar· 

de ya:ulı tirkeı nam devlet ormanından keşif olunan •; 
meşe odununun 1 c! ay müddet içinde çıkartmak üz.ere 20 
detle 939 senesi tahammül açık arttırmaya konulmuıtur. 

Arttırma 14.12.939 tarihinden 20 pn müddetle olup 
3.1.940 çarıamba ıünü aaat 14 do Eaioe orman dairesin 
cakbr. 

Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 24 lira 99 kuruıtur. 
Şartname ve mukavelename projelerini prmek me: 

müddet içinde Ezeni orman bölıe şofJitine müracaat oc 

Alları 

51 
265 

Ankara Belediye lmar Müdürlüğünden : 
Ankaaıaı 

mubamme 
Parseli Semt. Cinai Lira Kr. 

20 Hacıbayram Ahpp hane 50 
27 Samaopazarı n dükkia 20 

Yukarıda ada ve paraelleri yazılı gayri menkullerin 
teaviyei turabiye murafları ve artacak moloz parçalar 
yere uakli alacak şabaa ait olmak üzere aoka&ları hizala 
lı muhammen bedelleriyle ilan tarihimlen itibaren 15 ıüo 
açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 8 · 1.940 tarihine mı 

1 zartesi günü ıaat 15 de İmar Müdürlüj"üodo yapılacatınc 
rinin 0{° 7,5 temioatlariylo birlikte miraoaatları ilin olua 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Hara mabaulitıodao iki yiz bin kilo bufclay kapalı : 
ıatıta çıkarılmııtır . 

• Arttırma 9 ikiocikioun 940 tarihine müsadif salı ... 

ı sonra aaat on betle Hara merkezinde yapılacaktır. 
Satılacak buidayın beher kilosuna dört buçuk kuı 

t 
tahmin edilmiftir. Muvakkat teminat 875 liradır. isteyenle 
mesi parasız olarak Hara muhasebesinden verilmektedir. 

1 1stoklilorio muktazi vesaik tcmiııatlarile birlikte artt 
Harada buhmmaları ilin olunur· 

Türk Hava Kurumu Aydan Şubesinden : 
Kurlaao Bayramında Şubemia mıntakasıntılaa loplar 

ye baraaklar açık arttırmaya konmuıtur. 
15.1.40 perıembe ıüoi saat 18 de kati ilaalosi J 

Taliplerin ıartnameyi a-örmek için Aydın ve lata.bal 
müracaatları H ihale fiioüode Aydın Şuboılode bulunmı 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İt lerl Direktörü : l•nı. 
Buıldıiı yer ı Akın Basımevt, 1.taobu! 


