
~6ncü Sene No· 1258 

......... 

ABONE ŞARTLARI 

Türkiye 
3 
6 

12 

için 
Aylığı 

n 

" 

Kuruı 
450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 'l.7 

Sayısı 5 Kuruş 
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Umunı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

~konomik Haberleri 
-------

Zeytin yağı Rekoltesi 
,_.l.e)tin yatı rekoltemiz. bütün ı Fabrikaların depelarında he-

dun ibtiyacıaı kartıladıktan 11iiz satılmamış olarak da be~ 
~~· oltluk:ça ehemmiyetli mik- ı yüz bin kilo bulundufu anlaşıl· 
~ ihracata tahsis olunabile- maktadır. Zeytin yaiı ve zeytin 
~r. Bu aene aeyti11 mahsulü- gibi muhafazası külfetli olan 
~ iyi olduğu tahakkuk etmiş· bir mahsulün hükumetçe istok 
(~Jtinleria bu aydan itibaren yapılmasına lüzum iÖrülmamek· 
~İtilmesine başlanılmftır. Ed-

1 
tedir. Estısen pamuk yafı çıkar

lııl ıt, Ayvalık mıntakalarmda mak için kullamlan pamuk to
~lte mükemmeldir Egenin burnunun (çekit) timdilik ihracı
~ ve cenup 1&billerinin mah- na müsaade edilmemiştir. Bu to
~ Çok iyidir. Yalnı:ı. Guian- humlardan çıkarılan yafrlar ı:ey· 
~ •• Marat havalisinde mah· tiu yatlarını tahlit etmek için 
~1i olmamıthr. Bu seneki kullanılmakta olduğu11a göre ne· 
ltt il malaıul\l miktar itibarile baü yat vaziyeti memleketimi~ 
~ktir ve tahminlere ıare için daima müaait ve aıkınhsı:ı 
\ 111ilyon kiloyu ı•ıecekti.r. 1 bir vu.iyet temin etmektedir. 
, )• piyaaalarına J'Öre z.eyhn Yatlarımızm bir miktar pahalı
~ fiyatl~ri mütemadiyen art· I laım•t olması ihraeata ı;uüsaade 
\ İtdır. iç piyaaalarımıı.da top· edilmesinden . ziynde ispanya, 
~ aQ _ ~5 kuruta ~ada~ teb~d- 1 Yunani~tan, ltulya ve Mısırda -.:i•n fıa~larda ~ııd nııbe~ıne I zeytin fıyatları üzerinde ehemmi
">\ lbu~~ehf nev~ yatla~ pıya· 

1 

!etli yülcaelmeler olmasından.dır. 
'i•tirılmektedır. Yem mah lapanyada fiyatlar yüzde 18, ltal· 

b - b" ı.. ya a yuz. e , unaoıa an•a ~Jatlarmdan batka ıeçe n 1 d .. d 15 y · t .ı 
•a kalmıt eı yu:ı ın ~•· Ş fazla zeytin yatı piyasada yüzde 17 ve Mısırda yüzde 15 

t'-ttar. I y8kııelmiıtir. 

ithalat Efyası Fiyatları 1 va üzerinde mübayaatta buluna-
Fırladı 1 caklardır. Ticaret vekaletinden 

~lbanyadan ithalat eşyasının ı gelen bir tamimde Türk ihracat
~di abloka neticesine göre I çılarmm Fransız ithalatçıları ile 
\ .tiin az.alacağını tahmin e- 1 temasa geçmeleri ehemmiyetle 
'1 ıthalit tüccarları bu a-ibi 

1
tavsiye edilmekte.lir. 

~~ın fiyatlarım yükseltmit - · 

lı-ı1a-Hollanda Ticaret 
~ Anlatması 

fil-Hollanda yeni ticaret an· 
•ı imza edilmiştir. İki taraf 

' tnGbadelesi kontenjanlarını 
ırmıtlardır. ltalya Hol-

Ya düa faz.la aun'i ipek 
ecektir. 

llodrumda Portakal 
~ Mahsul O 
""lrumdan bildirilditiac göre 
~•e portakal ve mandalia 

lG çok boldur. Manllalia-
f,•hlide iridir. İ.tilualatm 
i 'bilyouu aulaca2ı sanılmak· 

ıt..t.yda Pamuk Ziraatı 
~1 vilayetinin klavland pa· 

Çevreaine ahndıtı ziraat 
, ttindea viliyete bildirilmiş
ll..._tlan aonra Hatay viliye· 
~ .te 2903 sayılı pamuk isla-

2'Qnu hükümleri tatbik o· 
ltbr. 

b.racat Maddelerinin 

"' Fiyatları 

Ziraat Bankası Kendir 
Alıyor 

Ziraat ltankasmın kendir mü· 
bayaaama itaılaması Taşköprü 
kazası I.e• dir müstalısillerini mu
lavassıtlarm tesiri altında kal
maktan kurtarmıt ve bankanın 

!su müdahalesi netıcesi fiyatlar 
yükselmiştir. Müstahsil lauku· 
metin isabetli kararı neticesi 
ltankanın z.amanmda yaptığı bu 
aon müdahaleden ı;oıı derece 
minnettardır. 

Tütün Piyasası Pazartesi 
Açılıyor 

Eıe mıntakası•da tütün piya
saamm açılması dört ilkkinun 
paz.artesi giinüne tehir edilmiş· 

tir. Bunun sebebi mühim Ame· 
rikan tltün kumpanyası mümes
siliain, buluuduğu vapurun ge
cikmesi dolayısile, ıeç kalması· 
dır. Her se•e mühim miktarda 
mübayaatta bulunan bir kum
panya lıtulunmadan piyasanın a
çılması muvafık görtilmemitlir. 

İhracat Birlikleri Yakında 
Faaliyete Geçecek tat maddelerinin fiyatları 

ek istidaduıdadır. Bunun Pamuk ve zeytinyaj'ı ihracat-
. aevkiyat için limanımıza 1 ~ıları birliklcr~nin kurulması için 

~'P'-r ıelmekte olmasıdır. ' lstanbul mıntakası Ticaret Mü-
1-anııı olan iki bin sandık dürü Avni Sakmamn riyasetinde 

, henüz gönderilememit· yapılan toplantıda birliklerin ku-
'r ~'burtalar iki (Üne kadar rulması ittifakla tasvib ellilmit 
._h tevkolunacakbr. ve nizamnamelerin hazırlanması 
~ i~n onar kişilik iki muvakkat 
~ Ptyasasında Faaliyet komisyon teşkil olunmutlur. Bu 
, ~ tıııl ıatışları hararetlenmiş- komisyonlar Cuma ırünline ka-

,._ .. k fiatları üzerinde iki 1 dar mesailerini tamamlayacaklar 
bir ylkıelit vardır. Fran- ve o (Ün umumi heyet toplana
Pi7aaamız.dan mühim öl- rak nizamname projelerini mü· 

Atlru Mbze n kuru mey- aakere edecektir. 

• • 

MUNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

-- -____. - ·--- __.. -- --~-Tıee -----

Nifde Vilayeti Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğünden: 

5240 lira bedeli keıifle tamir ve tesisatı yapılacak olan Vilayet 
tephirhane binası 16. l 1.939 tarilainden 4.12.939 tarihine kadar 17 
gün müddetle açık eksiltmeye va:r.edilmit ve eksiltme 4 kinunuev· 
vel 939 pazartesi jÜnü saat 15 te hiikümet kenatı içinde Sılııhat 
dairesinde toplanacak olan komiayon husurunda icra edilecektır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yaz.ıh teminat ve veaaikle komisyo· 
na müracaat etmesi lüzumu ilan olunur, 

Bu işe ait evrak ve ıarlname bedelsiz. olarak Sıbhat müdür· 
lüğüne müracaatla ~örülebilir. 

Kırklareli Nafıa Müdürlüiünden: 

Kırklareli Vilayeti dahilinde Tekke Deresi mevkiinde 
yeniden yaptırılacak 12435 lira 18 kuruı ke§if bedelli iki 
adet ahıap köprü itleri 14.12.939 tarihinde perıembe aünü 
saat 15 de Vilayet Nafıa Müdürlüğü binaıında ihalesi yapıl· 
mak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. Mu· 
vakkat teminatı 932 lira 64 kuruıtur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat mak· 
buzları Ticaret odaaı vesikaları ve bu ite ait Vilayet maka
mına ihale tarihinden sekiz aün evvel istida ile müracaat 
ederek alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda 
sözü geçen aünde saat (14) ön .iörde kadar Komiıyon Reia· 
liğine vermeleri· 

Bu i§e ait keıifname ve §oartnamelcri her gün Nafıa Mü
dürlüiünde ıörülebileceii· 

Salihli Belediyesin.len; 

23. t 1 .939 perıembe aünü ihalesi yapılacak olan sebzeci 
dükkanlarının kepenklerine talip çıkmadığından müddetinin 
4-12.939 a kadar uzatılmıı olduiu ilan olunur. 

Dikili Belediyesinden: 

1500 lira muhammen bedelli Dikili kasabası halihazır 
haritasının tanzimi açık eksiltmeye çıkarılmıthr· Şartname
ler ve teferruatı lzmirde Nafıa Müdürlüiünde ve Ankarada 
Nafıa Vekaleti yapı ve imar itleri Reislieinde görülebilir. 
İhale 15.12.939 cuma günü saat 14 te Dikili belediyesinde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin müracaatları ilan olunur· 

Edime Vilayeti Encümeni Daimiainden; 

Edirnede kule alhntla idarei bususiyeye ait aotuk hava depoai. 
le un değirmeninin 622 lira 73 kuruş kefif bedelli tamiratı pazar
lık suretile yapılaeaktır. latekl(lerin ke,'iif evrakı ile ıartnamesini 
görmek ve pazarlıta iştirak etmek üzere 0 f0 7,5 teminat makbuz
larile 16.12.939 Cumarteai ıünü saat 12 de villyet daimi encümeni. 
ne müracaatları. 

İzmir Belediyesinden : 
Etrefpaıada 648 sayılı sokakta kanalizasyon yaptırılma111 

fen işleri Müdürlüğündeki ketif ve ıartnamesi vechile açık 
eksiltmeye konulmuştur· Muhammen bedeli 520 lira olup 
ihalesi 15.12-939 cuma sıünü saat 16 dadır· İttirak edecekler 
39 lir.ıla.t teminatı lı Bankasına yatırarak makbuzile Encü
mene gelirler· 

Mensucat -Elbiıe -Kundura -Çımıfır v. s. 
1zmir Lise ve Ortaokullar Satınalma Komisyonu 

Baıkanlıfından : 
Beherinin İlk 

Miktarı fiati Tutarı tenıinab 
Cinsi adet lira kr. lira lira kr. İuhat 

Siyah iakarpin 175 4 - 708 52 50 milhürlü nümuaeye röre 
İzmir kız eğretmen okulu talebeai için mühirli nümuneaine 

göre yapılacak olan yukarıda miktarı yuıh 175 adet aiyah iskarpin 
15 gün müddetle açık ekailtmey• kenul•uıtur. 

19.12.939 salı pnü aaat 15 te hükılmet kenatı•da kiiltür di
rektCSrlügünde toplanacak olan kemiıyonda açık ekailtmeai yapıla· 
cakhr, Nümune ve şartuamesini ifÖrmek iatiyeler lıer a-ün kültür 
direktörlüğünde ıörebilirler. Ekailtmeye firmek istiyenlcr de belli 
gün ve saatte komisyona baıvurmaları ilin oluuar. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyab 240 kurııt olan 2 bin 

~ mdre aeclyelik beze pazarlık: flntl iatekli pkmaciıtınclu 8 ltiri•ci 
kanun i39 cumu fiintl uat 11 de pazarlıkla ahaacatıaclaa iıhkli-

1 
lerin 700 liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık fil• •• 1Uba· 
lla An karada M. M. V. Satıaalma Ko. da bulanmalan. 

1 
• • • Beher adediue tahmin edilen fiyatı 40 k•nq olaa 5000 laae 

tüysüz havlu 19 birincikaoun U39 alı f1laü aat 11 de puarlıkla 
sabo alınacatından ekailtnıeye ,Ueceklerin aoo liraltk ... i .. tları 
ile birlikte pazarlık. güu ve aaabnda Ankaraıla M. M. V. S.baal
ma Ko. da bulunmalar•. 

Kereste, t•hta ve ••ire 

lzmir lnhiıarlar Baımüdürlüfünden: 
Çamalh tuzlası için cins, miktar, eb'adı ve ev1&fı qatıcla 1•

zıh kereste açık eksiltme suretiyle aatın .Jınaealdır. 
Metre mikibmın muhammen fiyatı 42, m~vakkat t••iaata 

314.11 liradır. 

Şartnamesi levazım tuhemiEde röriilebilir. 
isteklilerin 14.12.939 fÜnü aaat 15 te ~., mtldlrlltilmhaki k .. 

misyo:ıa gelmeleri ilin olunur. 
Eb'adı Aıletl w Cinai 

2 x 20 x 73 6900 2L> 148 fa~rika malı çiraau lrllmar 
2 x 22 x 73 6900 22 li2 .. • • 2 x 25 x 73 6900 26 9IO ,, • • 2 x 25 x 38 6900 13 110 

" ,, 
" 2 x 6 x 30 13900 4 968 

" • " 2 x 6 x 3J 13800 ı; 464 ,, 1f .. 
2 x 6 x 42 13800 6 955 n " " 

w 717 

MahrÜkat~Bınzin, Makina yajları v. a. 
Lüleburıaz Askeri Satınalma Komisyonuncl.uı : 

550 ton odun birinci pazarlıtıatla iatekli çıkmaılıtıacian 2 aei pa· 
:zarliti 11.12.939 pazarlHi •ünü aaat 15 te Liiluurpacla Aalr.eri Sa· 
bnalma Komiayonunda yapılacaktır. Şartnameai ber ftla kemuyoa
da iörillür. Tahmin bedeli 9625 lira, ilk teminatı 721 lira 8S ku
ruştur. 

lstanbul Komutanlıfı Sabnalma Komlıyonundan : 
İhale jÜııü talibinin vermit oldutu fiyat komiayonumaz• pli 

ıörilldüjiinden Komutanlık Birlikleri için 38200 kilo eiun puar
lıkla .satın alınacaktır. Bir kiloauauıa muhammen fiyatı iki .k&l'llf• 
tur. ilk teminatı 573 liradır. Münakaıuına 7.J2.iB9 per..-M .... 1 
aaat 10,30 da baflanacak ve aynı pntle ihalesi 7apılacakhr. l.tekli· 
lerin belli fÜn ve ıaatte Fandıkhda Kemutaahk. SatJaal•a Keaie
yonuna J'elmcleri. 

İzmir Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma Komia,.•tfaa: 
İzmir Gümrük Muhafaza Taburu ihtiyacı için açık ek 

ıiltme auretilyle münakasaya konulan 18.000 kilo ıömikok 
maden kömürüne aünilnde istekli çıkmadıfından ikinci ek
siltmeai 4.12.939 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır· 

Şartnamesi Komiayonda ıörülebllir. 
Umum tahmia tutarı 441 lira olup •uvakkat teminatı 

34 liradır. 
lateklileria 2490 aayılı kaaunun ikinci ve ilçlncG •adde· 

lerinde ve ıartnameıinde yazılı vesikalarla muvakkat temi
nat makbuz veya banka mektuplariyle birlikte elutltme .... 
tinde İzmir Beyler ıokaiı arkası ıeri tütün kumpanyua ,.. 
nında tabur Satınalma Komilyona müracaatları. 

Niide Askeri Satıaalma Kemlıyon R.iıliftnden: 
Cinai Miktarı M. Bedeli ilk temiaatı llaale tarilü Saati 

--------
Liayit 320 Ton 4480 

İhale tekli 
360 

ihale yeri 
4.12.939 il •a 

- ---------------, 
Açık eksiltme Aakerl Satıaalma Ke•İIJM eYİ Nl .... 

latekliler her fÜn şartnameyi f4rebiJirJer, 
Taliplerin kemiayona ilk teminatları ile mlraeaatLm aa. •· 

nur. 
••• 

Odun ahnacakhr. Bak : eruk: aütuauau l.tline Aık. 
ilinına. 

Müteferrik ------
Nafıa Vekaletinden: 

.A. 1'. 

9.12.939 Cumartesi filnü saat 11 de AnkHMa Naha V.eklleti 
binası içinde Malzt=me Müdürlü~ü odaaıncla toplaoaa Malume Ekailt· 
me Komisyoaunda lstaubulda fÜmrüklG Ye montajlı olarak tama
men buharlı yahut tamamen mazotlu veyahut lu1111en b.Urb, kıı
men moı:otlu olarak tealim şartile alit ve yeıleklerile beub.. 
iaubarla silindirin beheri 8500 lira ve yine alil •• yetleklerile ltenber 
mazotlu ıilindirin beheri 8250 lira mallammea betlelli 10 adet J•I 



1 MnnakaıŞGa..tui 

•u gün ııan olun E r 

MOnakasa ve MOzayed ler Listesi ________________________________ ..;,.._______ -----------------------------------------
Cinıf Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) Mlnakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Dikili kaaabaaı halihazır baritaıının tanzimi aç. eks. 
Şebzeci cUlkkinları kepenklerinin yap. (temd.) -
b:mirde Efrefpaşada 648 aayılı ıokakta ka- aç. ekı. 

oaliuszon iti 
Ahıap köprü inf. 
Tephirhane binuı tamiri ve tesisatı 

kapalı z. 
aç. ekı. 

Sotuk hava depoıile un detirmeni tamiri paz. 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Siyah iakarpin: 175 ad. aç. elu. 

Kere•te, tahta ve saire 

1500 -

520 -

12435 18 
5240 -

622 73 

700 -

Çiraaız kaknar: 99.717 m3 aç. ekı. m. 3 42 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. a. 

Samikok: 18 t. (temd.) 
Linyit kömürü: 320 t . 
Odun: 1800 t. 

,, : 1100 t. 

Müteferrik 

aç. eks. 

" paz. 

" 

Kaıı:an küçük: 60 ad-büyilk: 40 ad-bakraç: paz. 
500 ad. 

441 -
4480 -

27000 -
16500 -

Tevhit ıemeri 500 ad. kapah z. 12000 -

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

K. faıulye: 45 t. 
Nohut 45 t . 
Arpa: 2.10 t. 
Lahana: 25500 k. 
Pıraaa: 20.5 t . 
K. faı•lye: 240 t. 
Pirinç: 144 t. 
Yulaf: 1470 t. 
Nohut: 150 t. 
Saman: 18.8 t. (temd.) 
K. ot: 242.8 t. (temd.) 
Nohut: 140 t. (taahih) 

B. M U 7 a y e d e 1 e r 

Meyn ve bat odunları 

paz. 
,, 
" aç. ekı. 

" paz. 
,, 
,, 
" 
" .. 
,, 

paz. 

5400 -
4050 -
9200 -

750 -
1000 -

37200 -
39600 -
88200 -
19500 -
3760 -

10319 -
15400 -

ıilindiriain tabil alan ıevk yollarının bilihara görülecek lüzum üz.e
rinde detiftirilmeıinden mütevellit maaraf fabrikalarının vekalete 
ait olacatı hakkında yapılan tadilata pazarlık uıulile yeniden eksilt
meıi yapılacaktır. 

Ekıiltme f&rtnameıi ve teferrüah 425 kurut bedelle Malzeme 
MQci:ilrlilj'ilodeo alana bilir. 

Munkkat teminat: 
lıteklinin buharlı veya mazotlu olarak teklif edeceği ıilindir

lerlo tutar D.deline nazaran 2490 No · lı kanunnn 16 ancı maddesine 
ılre olacaktır, 

lıteklilerin munkkat teminat ve prtnameıinde yazılı vesaik 
ile birlikte aynı J'Ün ıaat 11 de me:ıkür komisyonda hazır balun
maları IAııımdır. 

lıtanbul Le•azım Amirlifi Satınalma Komiıyonundan : 
Metre 
2j,500 metre kanavice 

120,000 metre ıerid kolan 
1,500 metre tepe urJ'anı 

230,000 metre ıergi ipi. 
Yukarıda yasılı ıUJrt kalem çadar malze~eai 7.12.933 perfembe 

puQ ıaat 15 de lataobul Tophanede Ln. Amirliti Sabnalma Ko
miqonuncla paaarlakla ekailtmeıi yıapılacaktır. Hepsinin talimin lte
deli 24175 lira, ilk teminatı 1853 lira 62 kuruıtur. Şartname ve oO 
muneleri komiıyonda ıarilltır. İıteklilerin kanuni veıikalarile belli 
aaatte ko•iıyona ıelm.eleri. 

Aıkerl Fabrikalar Umum Müdürlüfü Merkez Satmalma 
Komiıyonundan : 

Talamin edile• bedeli 4650 lira olan 5 ton alemioyuo lak 
ukerl Fabrikalar u•uaa mGd6rlüti1 merkez. ıatınalma komiıyoaun
ea ıt.12.Q39 pasartoıi ,.Gol ıaat 15,30 da pazarlıkla ihale edile
•ktir. Şartname par&11• olarak komiıyoudan vuilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olaa 348 lira 75 kurat ve 2490 numaralı kanu
nu• 2 ve 3. macl•eleriadeki veıaikle komiıyoncu olmadıklarına ve 
n bu ifler allkadar tüccardan olduklarana ·dair ticaret odaaı 
Yeılkaaile mHktr pa Ye aaatte komiıyooa müracaatları . 

• • • Tahmin edilen bedeli 63 bin lira olan 200 ton kurfUD as
keri fabrikalar umu• müdlrlütn merkeJı Satınalma Komiayonunea 
1 t . t2.Q39 pa:ıart .. i S'lnü ıaat l 5 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname 3 lira 15 kurut mukabilinde komiıyondan verilir. Taliple
rin mavakkat teminat olan 4400 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maclclelerincldd naaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu iıle 
alikadar tücearclan olcluldarına dair Ticaret Odaıı veıikaaile mezkur 
fOD ve Matte Komil7ona mtlraeaatlara. 

432 64 

52 50 

314 il 

34 -
360 -

4050 -
2475 -

900 -

810 -
607 50 

1380 -
57 -
75 -

2790 -
2270 -
5660 -
2535 -

282 -
773 -

1155 -

Dikili Beled. 
Salihli Beled. 
İzmir Beled. 

15-12·39 14 -
4-12-39 a kadar 
15-12-39 16 -

Kırklareli Nafıa Müd. 14-12-39 15 -
Niğde Vil. Sıhhat ve İçtimai Muave- 4-12·39 15 -

net Müd. 
Edirne Vilayeti 16-12·39 12 -

lzmir Lise ve Orta Okullar SAK 

İzmir İnhisarlar Başmüd. 

İzmir Gümrük Mub. Taburu SAK. 
Niğde Aık. SAK 
Edirne Ask. SAK. 

" 

Balikesir Ask. SAK. 

,, 

iz.mir Lvı:. SAK. 

" ,, 
Niğde Ask. SAK 

,. 
Edirne Ask. SAK· 

,, 
,, 
" İzmir Lvz. SAK. 

,, 
Tophane Lvz. SAK. 

İzmir Ziraat Mektebi Müd, 

19-12-39 15 -

14-12-39 15 -

4-12-39 14 -
4-12-39 16 -
6-12·39 15 30 
6-12-39 15 30 

4·12-39 11 

16·12 39 11 

4-12-39 
4-12-39 
4-12-39 
5.12.39 
8 -12-39 
4-12-39 
4-12-39 
6-12-39 
6-12·39 
4-12-39 
4-12-39 
5-12-39 

14 30 
15 -
15 30 
16 -
16 -
15 30 
15 30 
11 -
14 -
10 -
15 -
14 -

6-12-39 15 -

Balıkesir Askeri Satınalma Komiıyonundan: 
Askeri ihtiyacı için istenilen numuneıine a-öre 60 küçük ve 

40 büyük kazan ve 500 bakraç pazarlıkla aahn alınacaktır. 
Pazarlıj'a 4. rn.939 pazartesi j'ÜnÜ aaat 11 de Balıkeıir kor 

ahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Evıaf ve ıartlara her ıün komisyonda a-örülebilir· 

• • * Askeri ihtiyacı için 500 adet tevhit semeri kapalı zarfla 
ekıiltmeye konulmuttur. 

Zuhur edecek talip ve fiatlara fÖre hu iti• tamamının ialıkeıir 
Bursa veyahut Edremitte yaptırılmaıı veyahut ha üç yere takıi~ 
ıartnamesi icabındadır. 

Muhammen bedeli 12.000 lira olup muvakkat teminatı 908 lira-
dar. 

Şartnameyi r<Srmek iıtiyenler her ıln Bahkeıfr Satıoalma Ko
miıyonunda ıörebilirler. 

Taliplerin bu iıo a-irebilmek için bizıat yaptıkları birer tevhit 
ıemeri nümunelerinde muvaffak olanların mGnakaaa1a ittirak ve 
kaauoun 2·3 madlleıiodeki vesaiklarile ve muvakkat teminatlarını 
havi teklif mektuplarını ihale ıaatinclen bir aaat evnli•e kallar ko
misyona makbuz mukabili teslim etmeleri. 

İhalesi 16.12.939 eumartesi ıilnü aaat 11 cıle Bahkeıir Kor Sa
tınalma Komiıyonuuda yapılacaklar. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v .ı. 
Selimiye Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 

Selimiye Tümen Birlikleriıa laaynaatı ilatiyaeı lıio evaaf ve 
teraiti llahiliııde 25000 kilo yulaf ve 25000 kilo karo ot 4 KbunoeY
vel 939 Pa:ıartaıi rünü saat 11 de pa.zarlıkla ıatıa alınacaktır. iıtekli
lerio belli ıüo ve aaatte kat'I teminat paraJarile lairlikte Selimi
yedeki Tü•en Sahoalna komiıyonuaa gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliii Satıaalma Komlıyonundan 
140 toıı nohut alınacaktır. Paı.arhkla ekıiltmeai 5.1~ g3g ıalı 

gün11 aaat 14 de Taphanede LV. Amirlij'l ıatınal•a komiı7onunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 15400 lira ilk teminatı 1155 liradır. 
Şartnamesi ve nümuneıi komiıyooda ıartıilr. fateklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli ıaatte komiıyoaa ırelmeleri . 

lzmir Levazım Amirlili Satınalma Komisyonundan: 
izmir müıtabkem mevki birlikleri bayvanabnın 188000 kilo ıa

man ihtiyacı 28.12.39 tarihinde puarlıkla yapılan eksiltmede talip 
pkmadıkından pazarlık 4.12.39 pazartesi fÜnÜ aaat 10 da kışlada 

iz.mir leva:um amirli&"i aabnalma komi11onunda 7apılacakhr. 
Tahmin edilen tutarı 3760 liradır. 

lNŞAA T MALZEMESl 

lST ANBUL PiY ASASI TOPTAN FiY ATLARI 

Alçı 1erli IO kı.lık terlaaıı 

" ,, ,, aı ... 
Aafalt yerli 

,, ••eDi 
Çi•ento nat6rel 

" 
Çini 
,, 

süper 

(mozaikten) 
(çimeatodan) 

Fayanı ecnebi 

40 ,, 
ao ,, 

kiloıu 

" tonu 
,, 

taneai 

" 

,, ,, (aluamı) ,, 
Kireç (ıu) tonu 

,, (toz) ,, 
,, (taı) kilo1U 

Kiremit (Bakırköy) taoeai 
,, (Eıkişebir) ,, 

,, (K itahya) ,, 
,, (Bflyükdere ) ,, 

Künk (çimento) santimi 
,, (toprak) numaraıı 

,, (clökme boru) kiloau 
,, (ecnebi) " 

Mermer (yerli itlenmit) metre murabba 
Tutla (Btıyükdere prue) bini 

,, (Ferlkiy delikıia) ,, 
,, (KAtıthane delikli) ,, 
H ( H d.ellluiz) H 

,, (at .. , yerli) tanesi 
,, ( ,, ecoelti) ,, 
,, (Fraa11J1 pr ... ) ,, 

Kereate (dötemelik köknar) metre mikAbc 
,, (çırah, limhalı) ,, ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, ,, 
,, (ıındibi köknar) ,, ,, 
,, (perYaalık köknar) ,, ,, 

,, 
,, 

180 
80 

IOO 
150 

o 15 

1400 

20 
3900 
4200 
~00 

4500 
4500 
'200 

---
-
--

' Teminatı muvakkata akçaaı 282 liradır. ~ 
Şartnameıi her pn komisyoncıla rörfilebilir. f . 
İıtekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıik' 

tormek mecburiyetindedirler • tl"1. 
Pazarhğa işti ... k edecekler 2490 ıayıla kananu~ iki •• ~ 

maddelerinde ve tartnamesinde yazıla vesikaları ve teminatı ~ 
katelori ile birlikte ihale aaatinclen evvel komiıyona mür•_. ., ~ 

• * * İz.mir müıtabkem mevki birlikleri bayvaoatınıo 24~ ,
kuru ot ihtiyacı 28.11.39 tarihinde pazarlıkla yapılan ekıUt.....-~l 
lip çı~madıtından pazarlık 4.12.39 pazarteıi gün& ıaat J5 el• ti• 
lada lzmir leva:aım imirliti aatınalma komiıyonuncla yapılac~ 

Tahmin edilen tutarı 10319 liradır. 
Teminatı muvakkate akçaaı 773 liradır. 
ŞartnamHi her po komisyonda priilebilir. ( 
lıtekliler ticaret odaıında kayıtlı olduklarına clair ve•i"' 

termek meeburiyetindedirler. af'.! 
Pa:ıarlıj'a ittirak edecekler 2490 ıayıh kanuaun iki •e 

maddelerinde ve tartnamelerinde yazılı vesikaları ve temiaı•~ 
vakkataları ile birlikte ihale aaatıncılan evvel komisyona mir• 

lzmir Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonun.I_.,: 
Tahmin edilen Tem. kati1e 

tutarı akça11 
Ki. Gr . Cinai lira lira kr. İhale tarihi ıJ ~~ 

45000 k. faaulye 5400 810 4.12.3' pu . ..,t ıf S-: 
45000 aobut 4051 607 50 > > > 

230000 arpa WlOO 1380 > > > ~ t 
Ordu kıtaatı ve hayvaıaatı ihtiyacı için yukarıda einıi •' ~ 

tarı yuılı üç kalem erzak ve yem ayrı a7rı ıartnameleri 't1 dl... g 
teşrin 939 tarihinde pazarlıkla yapılan ekailtmede talip çıkOS' 4> 
dan paz.arhk hizalarında yauh ıiln ve aaatlarda lamircle kı ... 
mir levazım 'mirliti Satıoalma Komiıyonuoda yapılacaktır. 

Temiaatı katiyeleri biz.alarınıia yaaalııiır. 
Şartnameler her ıün komiıyonda görülebilir. 
lıtekliler Ticaret Odaaıacıla kayıtlı olcluklaraoa clair veıi"' J 

termek m.ecburiyetiadedirler. l ~~ 
Pa:ıarlı~a ittirak edecekler 2490 aayılı kao•nun 2 .

maııldelerincle ve tarlnameainde yaz~la veaikaları ve teminatı 
leri ile birlikte 9elli riin ve ıaatta komiıyena mGracaatlart· 

Edirne Aıkerl Satınalma Komlıyonundan: 
Apfıcla einı ve mikclarları yazılanlarm hizalarancıla . t 

ıü• ve aaatlarlla paaarlıkları yapılacaktır . İıteklilerinin temıaı't 
buz veya mektuplarilo belli rün ve ıaatte Eclirnede mGtir11' 
ruindeki Satınalma Ko•i17ona r•lmeleri. 

Clnıl 

K. faıulya 
Pirinç 
Yulaf 
Nohut 
Odun 
Odan 

Mikdarı M•h. liaale tarih 
ton 
24() 

144 
1470 
150 

1800 
1100 

tutarı 

37200 
39600 
88200 
19500 
27000 
16500 

Teminata 
2790 
2Z70 
5660 
2535 
4050 
MT5 

ve ran, ... t 
4.12.39 pa:ı. 15,30 
4.12.39 pu. 15,30 
6.12.39 çar. il 

> > 14 
> ) 15,JO 
:D ) 15•38 

, 
, 
, 

Lüleburıaz Askeri Satınalma Komiıyonundao : ~ ~ 
500 ton yulaf paurhkla alaaauktır. Tahmin Dedeli ..O,~O' 

ilk teminata 3000 liradar. Pazarlıfı 8.12.939 cuma fÜol ,.-t_~:/ 
Lüleburgazda Aıkerl Satınalma komi17onanda yapılauktır. ş.tCP" 
ıi her pD komiı7onda rörOIQr. 



~ Birlnclklnun 1189 
z: 

~~:: • 700 ton kuru ot pazarlıkla salın ahnaeaktar. Tahmin bedeli 
'"'IJ\.I lira, ilk teminata 3018 lira 75 kuruttur. Pazarlığı 9. 12.939 

;"•rtesi ıünü saat 10 da Lüleburgaz Askeri Sshnalma komis· 
"ııırıda yapılacaktır . Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

Niğde Askeri Satınalma Komisyonu Baıkanlığından : 
Nitde Bor 
Cinsi Kilo Kilo Mub. be. İlk tem. İhale günü saat 

~na 25500 4500 750 57 lira 6. 12.939 16 
•raaa 20500 4500 1000 75 lira 6. 12.936 16 

İhale şekli İhale yeri 
Açık eksiltme Niğde Tüm Sa. Al. Komisyon evi. 

l'alipler p.rtnameyi görür ve ücretsiz olarak alabilirler. 
\ l'aliplerin ihale i\inünde teminatları ile birlikle müracaatları 

olunur. 

~tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

'- 32 ton sade yağı alınacaktır. Pazar!ıkla eksiltmesi 8.12.939 cu· 
1 tünü saat 15,30 da Tophanede lst. Lvz. amirliği Satınalma 
~İıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 110 kuruş· 
' hk teminata 2650 liradır. Şartnamesi komisyonda ıörülür. 
~lilerin kanuni vesikalarile belli saatte komisyona ıelmeleri~ 

"-------------=---~---- ~---------...... ~-----

O\f a 

BORSA 
ÇEKLER 

1 - l! 1939 

5.21 
30:36 
2.9525 
6.81 

29.26 
69.0075 

21.4625 
0.965 
1.5925 

13.5325 

23.5525 
0.915 
2.5275 

31.1775 
31.0125 

~llA.M VE T A.HVİLA. T 

''ni 19.70 
'• • Erzurum illi. 20.40 

DEMiR VE MADENIYAT 
IST. PİYASASI GÜNLÜK 

TOPTAN FiY ATLAR 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko 30 

· Demir 

Camlık köfebent 
Dort köşe , lama 

yuvarlak 
Mıblık silme 
Putrel 
Siyah çember 
Yuvarlak çember 

Karfice 

Saç 

Galvanizli -düz 

" 
oluklu 

Siyah 

Kalay 
Cubuk 

-85 -

- 32 -

----~--_,,. ________ ...., ___________________________ _,, __ 

~ 
~'t a.kıam Bayan Mual· 

l&.haddin Pınar ve ar· 
•1-rı. 

t 
g'-tthi kostümlü tablo 

.\z, CAZ, KABARE 
VARYETE 

1 Programla her pazar 
~kisiz çaylı matine 

Tel. 43776 

"---------
HALK OPERETİ 

Bu akıam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

zozo 
, DALMASLA 

~ (Halime) 
Şark Opereti 3 perde 
Yeni Balet 

ŞEHİR TIY A TR OSU 

Tepebaşı Dram 
kısmı 

lGece saat 20,30 da 

'ŞEYTAN 
~ Caddeai Komedi 

~ k ı ı mjı .. n .. d a 

~d(i~ saat 14 de 

~ KARDEŞLERi 
~ce saat 20.30 da 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- 1.12.939 -

FİATLAR 

C 1NS1 1 A~ Yakarı 
Buğday _yumuşak 

• Sert 
kı:ı:.ılca 

Bul; ur 
Çavdar 
Bakla 
Nohut ka Lur latı 
Yulaf 
Kuşyemi 

Börülce 
Faımlya tombul 
Keten tohumu 
Susam 

1 

Ceviz. kabuklu 
Jç fındık 
Bndem lç ı tatlı 

Kr. Pa. 
5 S2 
5 20 
s 11 

7 35 

ıs 20 
15 -
16 -
9 

37 20 
87 -
4 5 

1 

Arpa Anadol dök, 
Yapak Oglak 

GELEN 
Buğday 
Mısır 
Yapak 
Fasulye 
Nohut 
8 . Peynir 
Kuşyem i 
Pamuk 
Arpa 
Susam 
iç fındık 
Koza 

Suaam 
Mikat 

G i DEN 

Haşhaş tohumu 
Afyon 
Kıl 
Kuşyemi 

Kr. Pa. 
S B7,5 

s 16 

8 -

16 20 
ıs 2,s 
16 tO 

S9 20 
88 

4 ıı 

240 Ton 
15 
9 • 

23 • 

" 
ı s • 

il 

30 
18 • 
20 1) 

4 • 

Ton 
ıoı J 

- . 
- " - . - . 

F11uly• 19 • 

DJ Ş F IA TL AR 

2 87 

BuA-day Liverpul 3 27 
,, Şıkago 4 39 
" Vinipek • 3 60 

Arpa An vere 
Mıaır Londrıı 
Keten T. : • 
Fındık G. : Hambura 

» L. : • 

Mhakaıa 0.-.U 

Kapalı zarflı eksiltme 
L A N 1 

Maarif Matbaası . . 
Müdürlüğunden: 

5.12.939 tarihine müsaliif sala •ünil saat 15 de İstanbulda 
Yüksek Mektepler Muhasebecilitinde eksiltme komiıyonu odasında 
(10348) lıra (82) kuruş ketif bedelli Maarif Matbaası makine dairesi 
kat doşemeıioi betonarmeye tahvili ve çata tecdidi iti kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konv.lmu,tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni 
şartaameleri, proje, ketif hulisasilc buna müteferri diter enak pa· 
rasız olarak Maarif Matltaası Müdürlütande aörillebilir. 

Muvakkat teminat (7771 liradır. 

İsteklilerin teklif •ektupları n en az hir teablaütte 10,000 li
ralık bu ite benzer it yaptırın• dair idarelerinden al•ıt eltlutu ve· 
sikalara iıtinaden İstanbul viliyetine müracaatla eksiltme tarihi•tlen 
8 gün evvel alınmıf ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odaaı veıika· 
larını havi kapalı zarflarını ekıiltme saatinden bir ıaat eYvele ka· 
dar o gün kemisyona vermeleri lizumu ilin olunur. {9486) 2-2 

Cinsi 

Muhtelif banda 
Perde imali ve 

Vaziyye işi 
Muşamba döıeme 

işi mukava ile 
birlikte 

Miktarı 

16 kalem 
19 adet 

160M2 

Mubam. B. °!o 7,5 Eksiltme 
teminat 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

- - puarlak 15 
415 00 il 12 " 15,30 

220 00 16 50 
" 

11 

l - Numune ve ebat listesi mucibince yukarda cins ve miktan 
yaz.ıh, üç kalem malzeme pazarlık usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, pazarlık 1aatle· 
ri hizalarında yazılıdır. 

Ill - Pazarlık 5.Xll. salı pnll Kabataıta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün sözü geçen Şubede görülehiloceti ıi· 
bi banda ebat listeleri de alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde •, , 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri. 

* * * 
Mubam. be. 

Cinsi Miktarı lira kr. 

- - - - - -- - - --
Kırık pirinç 106 ton 9010 00 
Gaz yatı 16.000 kgr. 2360 00 
Beyaz tırtıllı alu-

{9867) 3 - 4 

% 7,5 
teminatı 

lira kr. 
----

675 00 
177 00 

Ekıiltme 

şekli saati 
- - ----

kap. zarf 15 
pazarlıkla 16 

minyum kağıdı 40.000 tabaka 394 38 29 56 ,, 16,30 
l - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda yazılı iç ka· 

lem eşya biz.alarmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

3 

il - Muhammen ltedelleri, munkkat teminatları, obilt..e H· 

atleri laizalaranda yazılıdır. 
lll - Ekıiltme 14.Xll.939 pertembe fil-*1 Kaltatq•a Luaııı• 

ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoaunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve numune her ri1n ıizl ••Ç•• $aMtlea pa

rasız alınabilir . 
V - Kapalı zarf mAnakasaııaa ittirak edecekler •Alrll teklif 

mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 fÜYenme parası makltuzu Yeya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı urflarını ihale pal 
eks"ltme saatinden bir saat evveline katlar meskür Kemi•r•• Bat· 
kanlı.ııı.a makbuz mukabilin.le vermeleri lazımdır. Bu it için A11-
kara Batmüdirlütüne de zarf verilebilir. Diğer eksilt•elere fireeek· 
leriıı muayyen gün.le yüzde 7 ,5 pvenme paralarile birlikte yuka-
rıda adı geçen Komisyona ıelmeleri ilin elunur. (9788) 2-4 

Cinai Miktarı 
••• 

Mub. aedeli 1/1 7,5 te
minatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Bir.mit•• 

Şekli Saah 

Tuz Rulau 660 l&.ilo 19 7 43 pasarltk 14 
Asit silfürük 500 " 500 37 50 açık ek. 15 
Kireç kaymatı 1000 ,, 210 15 75 puarlık 15,3t 
Petas 500 " 180 13 50 pazarlık 16 

1 - Cins ve miktarı yukar .. a yazılı 4 kale• ... lahalanatla 
ıöıterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksilt•• te
kil ve saatleri hizalarında göaterilmittir. 

111 - Eksiltme II.XII.939 pa:ıartesi rünG Kabatafda Levaum ve 
Mültayaat Şubeıiodeki Alım Komisyonunda yapalacakbr. 

iV - İsteklilerin eksiltme itin tayin edilen fi• ve •atlerde 'J' 
7,5 güvenme paralarile birlikte me:ıkGr Komiıyoaa ıel•eleri illa 
olunur. (868'1) 3-4 

lstanbul Kız Ogretmen Okulu 
Sıtmılmı Kımiıyonundın : 
Beher kil••••• hk Ekalt•• fOldi 

Cinsi Miktarı tahmia ~e.i. temiaat ••• •e ıaati 
--- - --- -- ~-- -----

Kavrulmuf fındık 1900 45 
Çekirdeksiz l:ıim 2!00 20 
Kuru iacir 1900 20 
Cevi.z içi 2300 35 
Kuru kayıı Malatya 1000 70 
Elma Amuya 4280 ~ 

!ima Gümfiflaane 4200 15 • 
Ayva • 780 10 
Portekal Dlfrlyol 10700 4,375 
Portekal Alanya 5700 3,75 

4.XU.• 
sala ıt•I 
ıut 14 te 

aıık eksilt•• 

Mamılaline Jtize 4000 2,5 413. M 
1 - lıtaabul Kız Ôtretmen Okulu •ualli• n p1aıiy.. k••

larının y•karada miktlar ve beher kile ve atlet ve tala•i• bMl.Ue
rile ilk temiHtı ve ekıiltme saati hiularıntla yaaıla 11lf ve k•r. 
m•y•eler açık ekıilt111cye kenmuıt.r. 

2 - Eluill111e İatau9ul Beyotlunda lıtiklll eatltl .. tatle Liıeler 
MuhaHlteeilifinde toplanan Komisyentla yapılacaktır. İıteklllwia 
ilk teminatlarını belli ıiln ve ıaatten evvel Lieeler Mulaaaebeeiliti 
vezn .. ine yatırılarak teminat makbuzlarını ve yeni yıl Tic:aret Oliaıı 
vesikalarını eltıiltaıe zamanında Komiıyona vermeleri. 

3 - İsteklilerin fartnameyi okul ldareaindea prflp ek•yaWle 
cekleri ilin olunur. (~17) 4-4 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
25 ikinci Teşrlr. 1939 vaziyet:i 

A K T 1 F: 

Kasa: 

Altın: Safi kilotram 
Banknot 

15 .~0.302 

Lira 

21.80!.414.36 
20. 761.585.50 

Ufaklık __!:_606.631,~ 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kiloırram 678. 1 t 1 95l\,g 16.81 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

r 

Altın safi kilorram: 10.010.!49 
Altına tahvili kabil serbest dövizle 
Diğer dövizler ve berçlu klirinı 

bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri : 

215.938,43 

14.080.216,46 
50.120,11 

4.463.479.40 

Derulıte edi. evrakı nakdiye kartılıt 
Kaııunun 6·8 inci mcddelerine tev
fil.aıı ha:ıine tarafından vaki tMliyat 

ı ısg.148.563.-

Senedat Cüzdanı: 

Ticari senetler 

Esham ve TahvilAt Cüzddanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyen 
A - ) kartılığı Esham ve Tahvilat (iti

(bari kıymetle) 
B- Serbest eıham ve tahvilat 

ATanılar: 

Haıı:.ineye kısa vadeli avaus 
Altıu ve döviıı:. üzerine 
Tahvilat Üz•ine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

17.107.666.-

207.086.350,79_ 

in 

48.054.094,97 
7.566.547,68 

7.033.000,-
12.759,51 

7.837.371,48 

YekOn: 

Lir 

44. 175.631, 77 

l.169.755,24 

t 8.~93.11l5,97 

141.440.897,-

207.088.350, 79 

55.~.642,65 

14.883.131,-

4.500.000,-
16.805.837,56 

604.276.061,98 

P lı 3IF: 

Se:m .ı.1•: 
,.. 
a • • ll!l at akçesi : 

Adi •e fevkalade 
Haıml 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Lira 

4.217.184,!5 
6.000.000,-

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

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 141.440.SW,
Karşllığı tamamen altın olarak ili· 

veten tedavüle vazedilen 17.000.000,-

Reeskont mukabili iliveten tedavö· 
le vazedilen 138.000.000,-

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 2.854.38 
Diter dövizler ve alacaklı klirinr 
bakiyeleri 41.462.824,11 

Muhtelif: 

Yekan: 

l:tra 

15.000000,-

10.217. IJ.4,27 

M.512.67!,31 

"1.485.478,41 

108.639.879,93 

504.271.061,98 

1 Temmaa 19ıl8 taribiDdH itibaren: lakeato badeli y. 4 Alba lalriae Y. a 

• 



QUATRIEME ANNEE No. 1Z58 DIMANCWE 

Quotldien des Adjudicatıons 

ADMINISTRATION 
Galata, F ermeneciler Cad· 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 " 850 

12 " 1500 
tEtranger: 12 mols Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 6 
--MAKASA G ZETE Kenber Han, 2me Etag~ 

No. 8-9-11-12 

&ite Postale No. 1261 

Pour la Publicite s' adre11er 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Telepbone: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

----------------------~------ ~----~----=-=:------:;;--::"'----..--::--:-~~,:-=~d;-:--------=..-.... ........... .-... .................... _ Mode Prix Caution. Lieux d adju ication e tdu 
Objet de t'adjudication d'adjudicat. eıtimatif provisoire Cabier des Cbargcs Joura Heureı 

AJ Adjudications au Rab~ 
Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Dreısement carte etat actuel bourg Dikili 
Trav. cannlisation Ruc No. 648 a Eşrcfpaşa, 

lzmir 
Storeı dcs boutiques de legumes (aj.) 

Publique 
,, 

Constr. ponts en boiı Pli cach. 
Rep. et instal. a la bat. lazarct Publique 
Rep. depôt frigorifıque et moulin Gre a gre 

Habi llement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

1500 -
520 -

12435 18 
5240 -

622 73 

Eıcarpins noirı: 175 p. Publique 700 -

Bo is de Construction, Panches, Charpente 

Bois de sapin non resineux: 99,717 m3 

Gombustible - Carburant-Huiles 

Semi-coke: 18 t. (aj.) 
Charbon lia-nite: 320 t. 
Bois: 1800 t. 
> 1100 t. 
Divers • 

Publiquc le m3 42 -

Publique 
,, 

Grc iı gre 
,, 

441 -
4480 -

27000 -
16500 -

Cbaudrons pctits: 60 p.· id. grands: 
gobclets: 500 p. 

40 p. Gre a gre 

Selle: 500 p. 

Provisl ons 

Melon: 1 t. (aj.) 
Raisin fraiı: 800 k. (aj.) 
Oranres: 125 caisses (aj.) 
Fraiıeı: 300 le. (aj.) 
Ceriıes: 400 le. (aj.) · 
Viandc de b~uf: 137250 k. 

> > 137250 k. 
> > 171562 k. 
> > 128100 k. 

Yarine: 162 t. 
Poiı·chiche: 43,7 t. 
Foin et ble coocasse 
Farine: 350 t. (aj.) 
Viande de b~uf: 80 t. 
WaricOb (böyrülce): 45,1 t. (aj.) 

> > 21,9 t. (aj.) 
Paille: 50 t. 
Savon: 10 t. 
Huilc d'olives: 58 t• (aj.) 
.Savon: 105 t. (aj.) 
Oirnonı: 900 lc •• choux: 1,2 t.·poireau: 1,2 t. 

pomme de tcrre: 1,8 t.-epinards: 1,5 t. 
fivea fraicheı: 300 le. 

leurre: 32 t. 
Foin: 700 t. 
Avoinc: 500 t. 

> 25 t.-foin: 15 t. 
Poiı-chiehc: 140 t. 
Haricots secs: 240 t. 
Ri2: 144 t. 
Avoine: 1470 t. 
Poiı-chiche: 140 t. 
Paillc: 18,8 t. (aj.) 
Foin: 242,8 t. (aj.) 
Haricots secı: 45 t. 
Poiı-chiche: 45 t. 
Orrc: 230 t. 
Choux: 22600 it. 
Poireaux: 20,5 t. 

Adjudications a la ıurench•re --- ~ 
Decombre du ramboot Pelcngiderya 
Canevaı camelote: 5 t. 

> c 3 t. 
Jute! 2 t. 
Sacı en canevaı: 2 t. 
Sacı oamelote: 1,5 t. 
Canenı: 6 t. 
Jute: 25 t. 
Sacı en canevu: J t. 
Saoı cıamclote: 5898 k. 
Jute camelotc: 3291 k. 
Beiı de aapin: 11978 quintau1:-cbarbon melan

ri: 259 quintau• 
Tronc de sapin: 473 p. 

Pli cach. 12000 -

le le . O 10 
le k. O 12 

la caisse 2 50 
le k. O 13 
le k. O 25 

Pli cah. 34313 -
,, 34313 -

" 42891 -
" 32025 -
" 19400 -

Gre a gre le k. O 10 
,, 500 et 7500 -
,, 

Pli cach. 
Gre a gre 

,, 

Publique 
,, 
" Gre a rre 

,, 
,, 
• 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
• 
" ,, 

Publique 
,, 

Publique 
Gre a rre 

,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
• 
" Publique 

• 

4510 -
2190 -

le k. O 34 
le k. O 43 
le k. O 32 

256 50 

le k. 1 10 
40250 -
40000 -

15400 -
37200 -
39600 -
88200 -
19500 -

3760 -
10319 -
54000 -

4050 -
9200 -

750 -
1000 -

750 ·-
660 -
200-
400 -
120 -
900 -
500 -
2.(0 -

1297 so 
329 10 

932 64 

Municip. Dikili 
n iz mir 

,, Salihli 
Dir. Trav. Publ. Kırklareli 

15-12-39 14 -
15-12-39 16 -

jusqu'au 4-12-39 
14-12-39 ıs -

Vil. Nitde et Dir. Hyg. Assist. Soc. 
Vil. Edirne 

4-12-39 15 -
16-1!-3' 12 -

52 50 C. A. Lycees et Ec, Second. lzmir 19-12-39 15 -

314 11 Dir. Principale Monop. fzmir 14-12-39 15 -

34 -
360 -

4050 -
2475 -

900 -

7 50 
7 20 

23 44 
7 42 
7 50 

2574 -
2574 -
3217 -
2402 -
1958 -
327 75 

3188 -
1500 -
338 25 
164 25 

255 -
1870 50 
2520 -

19 24 

2640 -
1011 75 
3000 -

1155 -
2790 -
2270 -
5660 -
2535 -
282-
773 -
810 -
607 50 

liSO -
57 -
75 -

ııt -
112 50 
99 -
8(1 -
60 -
18 -

135 -
75 -
30 -

197 -
50 -
43 -

Com..Ach.Batail.Surveil. Douan. fzmir 
Com. Ach. Milit. Niğde 

> ,, Edime 

" " " 

Com. Ach. Mil. Balıkesir 

" 

Com. Ach. Ecole Normale Sup. 

• 
" ,, " > 

) ) 

Com. Ach. Mil. Süloflu d'Edime 

" " 
" > 

Com. Aoh. Oiv. Elazig 
Coı:a. Ac~. Place Forte Çanak. 
Com. Acb. Div. Vize 

,, ,, Bursa 
C. A. Corpı Armee Çorlu 
C. A. Place Forte Çanak. 

,, " 
Com. Ach. Mil. Edirne 
C. A. Comm. Base N. Marmara iı. lamit 
Com. Acb. CGam. Mil. Ist. Fındıkh 

Com. Acb. Dir. Fabr. Mil. lst. 

Com Ach. Int. Tophane 
Com. Acla. Mil. Lüleburraıı 

» 
" Coa. Aelıı. Mil • .5elimiye 

Com. Acb. lat. Tophane 
Com. Ach. Mil · Edirne 

,, ::ıı 

,, 
:» > 

Cea. Aoh. lnt. lzmir 
,, 
> 

,, 
" ,, 
,, 

,, " 
C. A. Milit. Ni2'dc 

" ,, 

Dir. Bienı Nat. fst. 

, 

Com. Aah. Econ. Monep. K.aDataclııe 

n 
> 

> 

,, 
> 

> 

Dir. Fortts lıel 

" > 

> 

" > 

> 

4-12-39 14 -
4-12-39 16 -
6-12-39 15 30 
6-12-39 15 30 

4-12-f\9 11 -

16-ll-J9 11 -

7-12-39 
7-12-89 
7-1l-S9 
7-12..J' 
7-12-39 

i8·12-39 
18-12-39 
18·12..J9 
18-12-39 
16·12-89 
11-12-39 
6-12-l9 

11-12-39 
15·12-39 
11-12-39 
11-12-39 
6·12-39 

lf-12-39 
19-12-39 
18-12-39 
5-12·39 

8-12-39 
9-12-39 
8-12·39 
+1ı.J9 
5-12·39 
4-12-3, 
4-12~9 
6-12·39 
6-12-39 
4-ll·lf 
4-12-89 
•t-12-39 
'4-12-39 
4-12-39 
6-12·39 
6 12-39 

14-12-39 
S-12-39 
8·12-39 
8-12-39 
S-12-39 
8-12-39 
8-12-39 
8-12-39 
8-12-39 
8-12-39 
8-12-39 

11-11-39 

10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
11 -
1-4-
15 -
16 -
10 -
10 -
15 -
11 -
16 -
10 30 

11 -
15 -
12 -
10 -
1@ -
14 30 

15 30 
10 -
10-
11 -
14 -
15 30 
15 30 
11 -
14 -
10 -
15 -
14 30 

15 -
15 30 
16 -
16 -

1-4 -
16 -
16 -
16 -
16 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -

Dir Expl. Por~t Etat Ala~am Dursunbey 4·12·39 lS -

. ~ 
• 

MÜZAYEDELE~ 
İzmir Ziraat Mektebi MGdürlüfünden: rlı~ll 

Mekt•pte mevcut mulııtelif meyn ve bal oılunları p•"'.-ıııb' 
ıatılacatınden alıeıların 8.12.939 tarihine teıadöf ed•n çar 
ıinü aaatl5 tle mektepte baıur bulunmaları. 

Törkkuıu Genel Dlrektörlüllnden: 

Beher metreıiue 10 kuruı ltedal biçile• 4275 •etre bali 
maiden kaldırılmıt amerfü<Sr, pazarlıkla utılıta çıkanlınıttır• 

Muvakkat teminatı 32 lira Oi kur•ıtur, 
Puarlatı, 14.12.839 perıemlto a-ilal ıaat 14 de Tilrk ..,,, ıJ,; 

• flp rumu i•nel merkea biauıada Türkk\14u ıahaalma koou• 
yapılacaktır. · Atalf 

Amortilartı ıarmek iıti7011lerin Akk8priltle Ttlrkkuı• fi 
ıine, açık artnrmata rirmek iıtiyealeria 'hlli rll• n ıaatt• 
alma komiıyonuna ıelmeleri. 

lıt. Beıtnci icra Memurluiundan : ,_; -

Mabcua olup ıatılma11aa karar nrilea lıtir adat PF AFf -~~ 
3278731 numaralı terai dikit makiaeai 6. 11.939 Çarıaaıb• ~ _. 
1&at .1 deııa itibaren Sandal beıielleninde belatliye aıeut ifl• 
lon•nda utılacaktır. ~ 

Birinci arttırmada mahcaz tabmia n taktlir edilen k' ;' 
Y. 7,5 ini bulmaasa 1abş 8.12.939 cuma ıtıail ayni mahal "lef f 
1&tılaeaktır. Talipleri• ynm •• ıaatlatle mahallinde buır ,,tı 
m•ruaa mlraeaatları illn oluaar. 

Marat icra Memurlufundaa : it_ 
Maraı koeperatifine borçlu alt EeHcn Hacı Sabitin ecr.ab•• Jt : 

mCYcut mflıtab•arat Ye illçların 16. 12.939 tarihine mlıadif paı•rt ~' ~ 
al aaat 9 tla Camii kebir civarında klin eonnHi açılarak açık artt'ı f ~ 
ıatılacatından talip onlanlarıa ytlzde yedi buçuk pey akçe•İf 1 ~ 
likte Maraı iera daireaioe müracaat etlilmeıi n 1&tıf1n p•ti11 ~l 
ile 1apılaeatı ilia olunur. ~ 

~lı 
Ankara 4 üncü icra Memurluiundan : ~i 

~ 
Bir borcun temini için aciz etlilip paraya çanilmeıiıı~ d• 

verilen bir adet Opel marka takti otomobili 14.12.939 tarih•" tl 
letliye müaayeıle 1&leau önünde 1aat on ikide biriaci açık arl • 
il yapılacaktır. Birinoi arttır•ada % 75 kıymetiai bulmadıfl ti~ 
ele 15.12.939 ıial Hat 12 de ayaı yer.le ikinci arttırmaya ~ 
laeaktır. iıleklilerin ıatıı rGoü r~S.terilen •alııal.le bulun111al•" 
olunur. 

• • • Bir lıtercan temiai için llaci• edilip paraya çevril•cltıı' 
rar •erilen bir aded Hut.en marka takai etomebili ı ı.12.39 
binde 1aat 12 tle beletliye mü:ıayede uloau 3nünde arttırı:ıı• 
liyle satılacaktır. Biri•ci ıatııta % 75 kıyaetiai bulma!lıf1 

dirde 1~.12.39 ıaat 12 de aynı yer.le ikinci açık arttırması ~ 
ıaktır. lateklilerin illa edilen fÜa.ie auk6r mual.le balıı• 
illa elunur. 

1 Yeni Adresimize 
D K K A rr 

lK.INClTEŞRlN BAŞLANGICINDAN iTiBAREN 
IDAREHANEMİZl AŞAGIDAKI ADRESE NA1'· 
LETMIŞ OLDU(;UMUZU BiLUMUM ABON~ 
VE DOSTLARIMIZIN MALÜMU OLMAK OzE· 

RE iLAN EDERİZ: 

GiALATA,FERMENECILER CADDESi 
KENBER HAN. 2 iNCI KA"f 

NO. 8 • 10 - 11 • 12 
TELEFON : 49«2 

~ııı 

lmttyaz Salltbl Ye Y uı İtleri Dlrektirü : lımatl 

\ 
l'ıtı 

Bualdıf,I y ... t : Aba Buımevt, l.ta:ııbul 


