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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Ekonomik istikrar 
evletin ana programı oJarak tesbit edıl~iş 
sasların üzerinde yürümekten ve bu yu
rüyüşü azimli ve devamlı olarak ilerilet-
ınekten başka bir ~ey düşünmeyen yeni 
Kabinenin programı hepimizi tatmin 

etmiıtir 

* illttio refah ve huzurunu 
•llllaştırmak, memlekette 

* • 

idare ile meşgul olabilecektir. 
Bu müddet ınaıında ancak 

planlatmaaın komisyonlara ltı
ukılmış elan mesaiıini ikmal 
etmek müAıkün olabilecektir. 
Aııl büyük ve önemli itler ye
ai Mecliıin toplanmasına kala
caktır. 

Yeni Meclil, Yeni Kabinesile 
ilk n biriaci adımlarında ha
zırlanmış kıymetli bir projenin 
kununlarını müa:akere etmek 
fınatını bulmut olacaktır. Bu 
kanunlar Büyük İaönünün kıy-

:ı::::: 

metli enerjilerl•dea sa9ılmıt 
birer •tık kümesi vaziyetinde 
yurdun her tarafını ziyalandıra· 
eaktar. 

Nisana kadar geçecek olan 
bu devre ıırasuıda yurdun her 
köşesinden, Milletin bağrından 
seçilecek Millet vekilleri, lnö· 
nfinün direktiflerini seçildikleri 
yerin en uzak ocaklarına kadar 
ulaştırmak için çahşae klarına 

şüphe edilemez. 

L. A. KENBER 

rülmüştür. İkinci partiyi teşkil 
edecek olan siloların ne hacim
leri nt: de yerleri henüz karar· 
lathrılmamışhr 

. Romanyada, fİmdiye kadar, 
lbrail, Kalu ve Köstenccde , 
ilk ikisinin istiap kapuıtesi 
99.000 ve üçüncüıündeki ise 
yalmz baırna 90.000 ton olan 
Üi adet silo mevcuddu. Bunlar• 
dau ilk ikiıi 1888 89 senelerin· 

de, içüncüsü ise 1895 1900 se
neleri zarfında, en son tesisat 
ve manipülasyon şartlarmı ha
vi olarak inşa edilmişlerdi. Bil-

• det •e samimiyet hav&1ın1 
l.ı •1•ttırınak •aksadile ve 

12 tahıs değittirmek sure-
t teşekkil etlen yeni Kahine· 

bulunan Hükumet, toprak altı 
aervetlerimizin istİlmarını ikti
sadi kalkınma plinımmn ltilhu
sa tediye mü·:azenesi bakımın
dan Hazineye kuvvet Yerici ehem· f 

1 

Kliring heıı~lar1 bakiyılıri ve kredili ithalltı ıid 
taahhYdler 

ha&1a Köstencedeki ıiloda saat- ı 
te f 50 ton mısm kurutacak ka· 
dar kuvvetli teıisat mevcuttur. 

Yeni kurulacak ıilolar1n iı· 
tiap kapasiteleri 4000 8000 ton 
olacakbr. Bu siloların yanlarm
da teknik ve idare adamları i· 
çin binalar da inşn edilecek 
ve diğer lüzumlu teferruat ili· 
ve olunacakhr. 

olarak hesapladığımmia 4000 
ton zahire alabilecek bir silo
nun inşa maarafı, bütün müşte· 
militile ltirJikte, 125,000 liraya, 
6000 tealuğuoun ki 180.000 li
raya ve 8000 tonluğun ki iıe 
220 000 liraya mal olacaktır. 
200.000 ton zahire alacak ilk 
parti 34 silonun inta mHrafı, 
olmak üzere, 1.400.000.000 ley 
yani 14.000.()()() lira tutmakta· 
dır. Bu para yizde 4 1 2 faidi 
•e altı se•ede ifa olu11acak eb· 
lii'a.tyOnlar çıkarılarak temin 
etlilecek ve müteahhitlere bet 
sene zarfıoda ödenecektir. Tah· 
vilabn piya1aya arzı ye plas
mam Romanya Milli Bank&11 
larafındaa taahhüd edilmit ve 
tabvilitıa Hua ve Bahriye ne· 
zaretine bath müıtakil bir reji 
mahiyetinde ola'l (Limanlar ve 
Su yolları Genel Direktörlütü) 

tarafından çıkarılmasına mü1a
ade olunmuştur. 

1
f başına reçer geçmez. 

l\'ekil k .. e onomik gayemızı 

ti~e~a daha ve bütün ura· 
t ııah etti. 

lfüka- t· k 
l aue ın, memle et me· 

• tri - k Uıerinde durdutu no • 

lb&~dan her biri hakikaten çok 
1 ıtıd' 1

'· Bilbaua yurdumuzua 
tarafıııda ekonomik bir iı · 

tar t~ . . • 
hlın edebilmek ıçın a· 

•sı ı~ 1 • 'k •Zımıelen tedbır erın 
ı D>tı bir vaziyete ıokul-
11tıı t k ' oprak ü.tl ve topra 
il •trvetlerimizin inkitaflan
llıaıı11ı belirtecek iıtikamet· 

t•Yin· 'k' 1 ı, ı ı ay sonra ge e· 
'teY~rıi kabineye şim.liden, 

dılnıek için haıı:ırlanmıf 
ProJ·t . L·ı· • nın esaslar1 sayıla•ı ır. 
•ru 
I lttogramına dayanan 
i 

11
• bu Yoldaki düşüncelerin 

nııyer . ı-a lQı tahlil etmeğe u-
.J.0ktur. Şüphesiz ki her 

il ı lnevzu Partinin progra
l U"Jnıuf bu unacaktır. Ye· 
•hele'!' ı 

lenin 1 ınk bilhassa devle~ ek': 
.. 1• . e onomik sahaaa ı 

ığıni . 
'& • ııah etmesi fer.lin ve 
•ı te bb . •tik •e üslerin endişe11z 

•l bıaıe ınalik oldukların1 
t acakıar1n1 gö.termek iti-

l', theaıoıiyetle kartılan· 

ltr &~ d 
Sok ~ en ve her tayıadan 
a llluteessir olan piyasalar· 

lu ~ lbernleket için piya1a 
f. n Ukunıın ifade edeceti 
11· Viicuddc kalbin durma11 
ır v 

e aynı tesiri yapar. 
lı~llıuıda bütün ikhsadi iş
ızzat 1 

lo e e alarak başarma · 

~ulrn1ı1, ve büyük bir kıs· 
e ~Şarnııt olan Baynr'rn çe· 

IJ)e • L• 
pıyaıalarımızda 111ır 

a~~tlcınhlc huıule ıelmiıti. 
• . kalhınma içi• B11yar 
eıı0 • 

'-l •n althtı tedlıtirlerin 
L ~rtla •e ruhlarda izleri .. ,1 .. -
tt forulmeğe ltatlamıth· 
l Koni'resioin kararları 
1ıı·Yurdt1a samimi ve dina· 
ır hava yaratmıfb. Hazır· 
baıtanııt, her tarafta ye-

febbüale · · · ı lr . ·ı r ıçın proje er, 
ı... ~ızı rnişti. Şayuı şiik· 
... kı a- -k ı ö -fi' uyu n nu yurdun 

illa Plinının hiç bir n6 k 
tad·ı 
~ 1 e Hizum görınemiş 

ta baıı yeni direktiflerle 
llıaııın daha ft niş istika. 
e tlotru yürütülmC1i•i 

·.1.trni4tir. işte yeni Kalıtine
';~0•01i ve ziraat kalk1n-
,.çın te b't · · 

j .. s ı ettıtı esular 
no • -'lh nunun yüksek iıaret· 

'. arnlaşan birer diıtur 
ırıe maliktir. 

a~j aahalar.laki çahıma-
tıka- t' · . •ue ını tayın etmit 

Biigük lnöniinün dir•ktifl•
rini büyük gayenin husulü için 
düstıır olarak takip ve tatbik 
edecek olan geni Başvekilimiz 

Doktor REFiK SAYDAM 

miyetli bir mevzu olarak ele 
almıştır. Alelumum ticari mü· 
badelelerde normal yeller takip 
edilecektir. Bittabi bütün bu iş
lerde aünya iktısad şartlarını 

ica\tı olarak karşıhkh menfaat· 
}ar ve müsaadelere tlayanarak 
tediye bilançosunun müvazeneli 
olmasına itina edilecektir. Bü· 
tün mabıullerimizin dış piyasa· 
)artla rula ve itibar1nı artırmak 

için ehemmiyetli olan Standard 
işlerine vüsat ve kıymet verile· 
cektir. Hükümetin bilhnssa: 

Normal Jaaliyellerile 
memleketin iklısacli ni:.ııım
na faydası olan husw;1 
t~sebbıis/ere kıymet ve kuu· 

ı • 
uel uerıw•k /ıuswmndakı 
kararı şayam taktirdir. 

Ziraat itleri berinde önem 
ve itini ile tlurulacakhr. Bu iş 
zaten Tfirkiye için en baıta ge· 
len en büyfik davad1r. Köylüye 
ve toprata tlayanan ye bütü• 
dinamik enerjilerini bu iki var· 
lıtım1Zın kaynaklarından alan 
Hükümetimiz için bundan daha 
kuvvetli i.tinat, deıtek ve ga
ye elama:ıdı. 

Müıtahıilin emek ve vaktini 
kıymetlendirmek, istihsal kud· 
ret ve kabiliyetini artırmak, 
kazancını ve yaşama seviyeıini 
yükı.eltmek i~in yapılacak bü~üa 
itler yurdumwzda ziraat ve ko! 
kalkınma1rnı11 eıas ve temelı· 
dir. Bu temel ne kadar kuv 
Yetli olarak ablacak olursa Ü· 

zerine kurulaeak bina da o ka
dar kuvvetli ve utlam olacıak· 
tır. 

İntihabatı yapacak elaa yeni f 
Hüküıaet, Niuoa katlar ancak l 
vaziyeti ve hali haz111 hüsnü 

Tfirkiye Clmhuriyet Merkez Baaku.ı•daa alınaa hesııp hul&1a 
lar111a ıire 21 J 939 tarihintleki kliring hesabları bakiyeleri ve 

kredili itbalit i~i• Cümburiyct Merkez Bankasına verilmit taala· 
llGdler yekGalara: 

Cl!.DVEl. 1 Tirkiye Clbn
huriyet Merkez Baakası•daki 
kliring hesapları borçlu bakiye· 
leri: 

MEMLEKET MIKDAR T· L. 

Almanya 
Belçika 245.300 
Çekealovakya 3.092.400 
Finludiya i38.60Q 
Fransa J.382 • .COC 
Hollanda 796.100 
İngiltere 10.477.300 
İıpanya 318.900 
isveç 2.637.300 
lniçre 815.900 
İtalya l.lıt4.900 

Lelaiatan 305.600 
Letonya 6.500 
Macaristan 1.131.600 
Norve~ 735.000 
Romanya : .187 .200 
s. s. c. İ. 60.800 
Yuıoslavya 527.500 

CEDVEL: 2 

Kredili ithalat için Cümhuri

yet Merkez Bankasına verilmiş 

olan tuhüdler yekilalart: 

Resmi HusU1İ 
daireler oahıslar 

MEMLEKET T. L. T. L. ----- ----Almanya 19.286.823 11.905.3231 

Avusturya - 525 
Belçika - - 26. 159 

Çekoslavakya 509.564 229.240 
Eltonya - - 5.902 

Finlandiya 
Fransa 

- 175 
318.119 

13.154 
302.294 

Holaada 60.109 12 602 
lnıilh•re 521.193 212.134 
İspanya 29.654 11.243 
ineç 512.954 153.651 

İsviçre 35.467 145.«9 
İtalya 5.667 394.910 
Letonya 
Macaristan 550.907 195 273 
Norveç 13.156 70.306 
Lehistan ıa,.,24 29.180 
Yugoıla.·ya 11.585 3.360 
Yunanistan 35.792 
s. s. c. ı. 58.942 

Y llkardaki 2 numaralı ced
velde ya:ııh kredili ithalitın va

tleleriae göre vaziyetleri: 
Alh aya katlar vadeli 
Reımi Hususi 
daireler talınalar 

memleket T. L. T. L. 

Almanya 957 .S39 9.150.835 
Diier mem. 371 .925 1.329.332 

Daha uzun veya 
başka vadeli 

Resmi Husuıi 
daireler şah11lar 

T. L. T. L. 

Almanya 18.329.184 2.754.4 
Diğer mem. 2.333 249 620.584 

CEDVEL 3: 
Muhtelif memleketlerin Mer 

kez Bankalarında tutulan ldiring 
heıaplanndaki alacaklarımız: 
Memleket Mikdar. T.L. 
Almanya (A he.) 4.331.80) 

" (B. he.) 2.fi84.700 
halya (B. heıabı) 64.600 
Estonya 64.500 
Yunanistan lM.700 

Yapılan he1aplara i'Öre bir 
tou illiap kapasitesinin inta 
masrafı 2000-2200 ley arasında 
olacaktır. Bütün teferruatı ile 

inşa olunacak magaza-ailolann 
maliyet fiatlar1 aşağıdaki nis· 
betlerde olacaktır. 

istiap kapuitesi 4000 olursa tah. 
12500000 ley 

isttap kapa.itesi 6000 olu11a 
tab. 18000COOley 

iıtiap kapasitesi 8000 oluru 
tah. 22000000 ley 
Yani bir Türk liraıını IOO ley 

w 

Halı ipliklerinin itha
line müsaade edildi 

Yunaniatanda balı imalitba. 
nelerintle kullanılan ipliklerin 
ithal edilmemesi hakkında alın
mış olan karar 21. 10 .938 tarih 
ve 235 numaralı kararname ile 
refedilml; halı imalatında kul
lanılan ipliklerin hah imil edil· 
dikten ıonra ihrac edilmek şar· 
til.e Yunanistana ithaline müıaa
de edilmiştir. 

3 Eli 

Kanunlar, K&rarnamcler Ticaret muahedeleri 

Türkiye-Yugoslav Ticaret ve Seyrisefain Mu
kavelesine munzm 1 mayıs 938 tarihli pro
tokola merbut [A] listesindeki "Maya,, 
kelimesinin 565 tarife numarasından 165 
tarife numarasına nakli hakkında kanun 

Kanua N. 3562 Kabul tarihi : 16. 1.939 
Madde 1 - 28 birinci tefrin 1936 tarihli Türkiye-Yugoslavya 

Tic ret ve Seyrisefain Mukavelesine munzam olarak 1 may11 938 
tarihinde imzalanmıo olan protokola merbut (A) listeıinin 565 
tarife numarası karşısında yazılı olan "Maya,, kelimeıinin yine 
nyni liltenin 165 numarası karıııına nakledilmi' olduğuna dair 
Türkiye Hiikümetile Yugoılavya Sefareti aruında teati olunan 
notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanun nefri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 Bu kanununun ahkimını icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

N. 12992 107 
Bay Sefir 

17.1.939 
Notalar 

Ankara, 14 buiraa H8 

Harici Etonomit Ha~erler 
Veklletimin alakadar dairesile Kırallık Sefareti ara11ntla cere

yan etmiş olan muhneratı intaç için, 1 mayıı 938 tarihli mun. 
zam protokole bağlı (A) listesinde, bir yanhtlık eseri olarak 565 
tarife numaraın karşısma yazılmış olan ''Levure ( Maya),, kay· 
dının, 165 tarife numara11 kar,ısında bulunmuı lhım gelditini 
Ek1ellnslar1na teyid ederim. 

Romanyanın Silo 
inşaatı işleri · 

Romanya Hilkümeti, zahire 
ibracatlnı artırmak ve kolay· 
laot1rmak maluadile, memleke· 
tin l:ıatlıca iıtihsal ve •evk mer· 
kezlerinde, merkezin ehemmi· 

yet ve büyüklüjüne göre deti· 
şecek olan bir takım ıilolar in· 
f&SJaı kararlaştırmıf ve haur
lanan programın tatltikioc de 
reçilmiştir. 

Biitüa memleketle İ•fa elu-

-;;~ak ıilelarm istiap kapuite· 
sinin 500.0JO ton olmasının ta
karruru üzerine inşa programı 

Hki 200.000, teoluk ikincisi de 
300.000 tonluk olmak üzere iki 

kısma aynlmış ve muhtelif bi· 
yiklükte 34 ıilodan ibaret ilk 

parti yerli ve ecnebi bır çok 
tirketlere ibale ecfümiıtir. ilk 

partiyi te,kil edeo 34 ıilonun 
yerleri de kararlaşbrılmıf ve 

bunların bilhaHa eski Roman
ya ile Dobruca ve 4arlci Ro
•anyada elmaları mtina1ip gö-

l,bu iki tarife numara11 dahiline giren Yuıoılav mabıullerinin 
idhali esna11nda ıı:uhur edebılecek miiıküllerio önünü almak mak· 
udiJe bu taıhihe Hüluimetinizin mutabalcatinin bana teyidini ve 
yukarıda mezkür protokolün cbü mütemmimini teşkil eden i'bu 
mektubnn ahadıtıaın bildirilmC1ioi rica etmekle mill.ahiyim. 

En yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurwnuz, Bay Sefir. 
Eluelsns Branko Adzemoviç Hariciye Vekili Y. 

Yugeslavya Orta Elçiıi Umumi Kitip 

Numaa Meaemencietlu 
Ne. 358 Ankara, 15 haziran 1931 
Ba7 Büyük E.lfi, 
Cümhuriyet Hükumeti Hariciye Vekileti alikatlar dairui ile 

Sefareti Kınıliye araıında cereyan etmiş olan muhaveratı intaç 
için Ekselansları 12992 107 numaralı ve cari senenin 14 haziranı 
tarihli notalarile, 1 mayıı 1938 tarihli munzam protokole merbut 
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MGNAKASA GAZETESi 

Bu gün lian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

--------------------------·----------------------------------------------------._. ________ _,,.._. ____ --~···· .. ----

a Münakasaıar 

ı,..t, Tamirat, Naha if!wl, Malzeme Harita 

Şile 2 ci mek. tamiri 
Çatalca 1 ci mek. tamiri 
F atibte 29 eu ., ,, 
Lıkiıebir yol atelyeıinde maranrozbane ve ga. 

raj inş. (temd) 

Caddeboıtan iıkele yalunan tamiri 

• 
• 

aç. eki. 

Elektrık -ffevaaazı-Kelorlfer (tu'8et ve ıaal:uaeal) 

Elektrik te1isah İfİD malzeme: 20 kal. pu. 
,. ,, ,. ,, ve işçilifi: 21 kal. 

Mensucat, Etbiee, Kundura, Ç•m!flr v.a. 

Miatan:diktir 89 ed .-göaılck.: SO ad.-don: H nd. pu. 

Kereste -Tahta v.a. 

2419 47 
282 i8 
211 

24J8 "' 

251 60 
15, 45 

35 20 

Makas için lceyın traver1: l102S ati. kapalı •· beb. 5 

" .. " .. : 3195 " 
Köprü • • ,, : 6601 • 
Nermal laat içia kayın traverı: 24892 ad. 

.. • • " ,, 141280 .. 
• ,, ,, ,, ,, : 5929 • 
• • • " • : 5880 .. 
• ,, " ,, .. : 60410 • 

,, " " • " : 12771 " 
• ,, .. • ,, : 26333 " 
,, ,, ,, " " : 93317 • 
• • " ,, • : 70000 • 
• • • ,, ,, : 38500 " 

Dar ,, ,, ,, ,, 12271 ,, 

• " .. 
Mltefwrlk 

Parke taıı: 15000 ati. 
Kaldırım taıı: 100 m3 

" : 9289 " 

Beyo!lu Kaymakamlığı mütemadi tamirat iıleri 
içi• malzeae: 15 kalem 

.. 
• .. 
" 
• 
" 
• 
" 
• 
" • 
" 
• 
" 

pu. 

• 
" 

,, 4 20 
• 3 20 
• 1 .fO 
" 2 15 
• 1 75 
" 2 5~ 
• 1 85 
• 2 15 
• 1 75 
• 2 45 
" ı 25 
,, 1 7S 
• 1 50 
• ı so 

270 -
123 81 

Kamyoa kiralaDmaaı: 30 ad. • rt••· 14 91 

Erz•k Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pilivlık piriaç: 5 t. (tead) 
Sadeyat: 1400 lr.. 

pu. 
aç. ekı. it. ı 11 

A lİltHinia 565 tarife numara11 karııııoa yaahıhkla yaıılmlf elaa 
•LeYure (Maya),, kaydının, ayni listenin ıa::. numaruı karşıııaa 
yazılması lizım geldiğini bildirmek lıitfunda bulunmutlardır. 

Yukarıda naeı:kur protokolün bir cüzü mütemmimi•i tetkil ede
oek olan itltu mektubla, mebhusü anlı nota•ın alındıtını bildirir
kea Yureılavya Kırallıtı Hükumetinin yukarı aa adı reçen tashih 
hakkındaki mıınfakatini Ekselaaıınııı:ın lttiliıaa arıı:etmek terefile 
mübahiyim. 

En yükulc saygılarımı lıitfen kaltul buyurunuz, Bay Büyük Elçi 
Eluelanı Numan Menemeneiotlu a. Adzemoyiç 

Türkiye Cümb11riyeti Hariciye Vekileti 
Umaml K&til:.i 

Şelairlie Reıal 
Kaau• 
No. 

Dtlıtur Gaaeteai 
Başlığı tertip Cild Sııhife la!!.. 

3ll5 T4lrkiye-Yugoılavya Ticaret Mu
kaveleıi 3 il i51 l538 

3455 Tarkiye-Yu,-eılayya Ticaret ve 
SeyrİHfain mukayele1ine munıı:am 
protokolüa tudikına dair kanun 
İcra Vekilleri Heyetinin 2/60n 

J 19 1170 3145 
3462 

nu•aralı Ye 2.718l a11marah ka
rarlarile 552 B tarife poaiıyonu•· 
dan Yuıoılnyaya verilen 180 H 

400 tonluk munııaa kontenjanla· 
rıa 28 birimci tetrin 1936 tarilali 
Türk-Yu,-oaln aalatma1ıaa ilin· 
ıine dair kaaua J 18 IJ21 3950 

a) M ÜNAK ASAL 

lntaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme U. 
İdaresinden : 

9.2.931 tarilıinde eksiltmesi yapılacağı ev•elc t; 
olaaan Eskişehir yol atelyesintle marangozhane ve 
iaıaatı ibalesiain ayni şerait dairesinde olmak 
17.2.131 tarilaiade yapılacaiı illa oluaur. 

f.tanltul leletliyetlaaea : 

ilin 
garaJ 
üzere 

Ketif ltedeli 2438 lira 43 kuruş olaa Caddeboataaı iıkele y•
luaun .tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. Ket·f evrakile tart· 
name .. lenzım müdürlüj'ünde görülebilir. 

f.telcliler 2490 Hyılı kanunda yazılı YHil.atlan batka ea 
1500 liralık bu" i!e be~ı:er iş yaptıtına dair ekıiltmeden 8 2:: 
evvel nafıa mudurlütuuaca alınacak vuika ve Tiearet eda11 ve-

37 42 
30 33 
a1 65 

112 aa 

37 14 
23 91 

5 28 

4116 25 

1006 4~ 
1585 92 
2,13 66 
2!02 65 
771 18 

U24 55 
6837 93 
2059 32 
3456 21 

12,81 93 
9125 -
4618 75 
1880 49 
1045 01 

118 13 
40 50 
18 57 

" " 

l.taabt1I BelediyNi 

• • 
• • 

9.D. Yoll.rı Anlı: . H. paıa 

lıtaab•I BelediyHi . " 

3t-1·3' 14 30 
30·1-3' 14 JI 
30-1-39 14 30 
17-2-39 

6-2-39 H 31 

30-1-39 14 30 
SO·l-39 14 30 

30-1-39 14 ,. 

D. 8 . Yollan Aalt . H. Jtaıa İzl!lir 15-2-39 15 30 
ve Eıkiıehir 

• • ,, • 
" " 
" • ,, 

" 
• .. 
• " 
" • 
" • 
" • 
" 

,, 
,, 

" ,, • 
• • 

l.tanltul Bdetliyeai 

" . 
" ,, 

,, " 

lat. K•mataallfı SAK 
Adaaa ÔtretmeD Okt1lu Dir. 

15-2-39 15 30 
15-2-39 15 30 
15-2-39 15 31 
15-2-39 15 30 
15-2-39 15 30 
15-2 39 15 30 
15-2·39 15 30 
16-2-39 15 30 
16-2-39 15 30 
16-2-39 ıs 30 
16-2-39 15 30 
16-2-39 15 30 
16-2-39 15 30 
16-2-39 ~ 5 38 

6·2·3' 14 30 
30-1-39 14 30 
30-1-39 14 38 

30·1·39 l.f JO 

30-1-39 11 
13-2-39 14 

•İlra1ı Ye 182 llra 18 kurutl•k ilk teminat maki.uz Yeya mekhl
bile lteraber 6-2-39 pazarteı'i ıünü aaat 14,30 da Daimi encümen· 
de bulunmalıdırlar. 

• e. 

binaları tamiri Bak lst. Belediyesi ilialaraoa. 

Mi l!I • " 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

••• 
Elektrik tesisatı için malze•e alınacakkbr. Bak İst. 

Beled. ili11larına. 

c , 1•n 

Müteferrik 
• • • 

at tane kamye11 kiralan•ası. Bak : iıt. Beletl. ilaaları-

••• 
••• 

Kaltlırı• tafı ve tamirat işleri alınacaktır malzeme lak 
İıt . Beled. il'nlarıaa. 

Erzak, Zahire, f t ve Sebze : 

Adaaa Ôjretmen Okulu Dircktirlüğüoden : 

M11laam•e• be.leli Kilo miktarı 
110 1480 

Okulumuz d6rt aylık sade yajı ihtiyacı 23.1.939 tlan 
itibarea 20 fÜD müddetle münakasaya komslmuıtur. 

lbaleıi 13.:1.939 tuihiade Pazartesi rliati saat 14 te Sey· 
haa tlefterclarhjıoda icra etlilecektir. Taliplerin teraiti 
anlamak &zere 6ilecie• evvel okul mubaıebesiwe ve iha
le gününde temiaatlariyle ltirlikte teplanacak komiıyona 

•üracaatları ilia •lunur. 

İstaaltul Komutanlıiı 5atınalma Kemisyoaandao: 
Talibi•ia vermiı olduğu fia-." ~akamca pahalı rirül· 

müş oltluğuudao 5000 kilo pilivlalt _piri11ç evsafı dahi
linde •Ümuncsi ıibi satın alınacağına:"n pazarlığın 39 
kanunusani 939 pazartesi günü saat J J a~' yapılacaktır. 

İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıd komutan-
lık satınalma komisyonuna ıelmeleri. 

29 lkinciklnua 1939 

BJ 
Borsası •re ıa 

~lbia 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire 
27.1.938 ======~==~:::#artna 

rıı. 1c 
Gelen Ton •lchuı 

CiNSi 

Fi atlar 

Af ağı 
Kr. Pa. 

1 

Yukarı 1 
Kr.Pa. 1 

~~~~~~-~~ı 
Butday yumutak 5 21 

,. ıert 5 - 5 7 I 
,, kızılca S 28 

Arpa Anadol ot 11 4 13 
Bakla 
Çndar 
Arpa yemlik 
z. yatı E. E. 

,. 1 ci 42 20 
Fa1Blya 
Cniı: kabuklu 
Cniziçi 
Kuıyemi çuvallı - -

11 tllkme - -
iv. Fıadtk 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Su Hm 

112 20 117 -

Yapak Anadolu 
• Trakya 

Mııır beyaz 
Mııır ıarı 

Yulaf 
San1ar deriıi 

4 30 
4 7 
2700 3170 

Buğday 

Arpa 
Çudar 
Un 
il ısır 

İç cniç 
Zeytin yatı 
Tiftik 
Pamuk 
Fa1ulye 
Mercimek 

Aapa 
Tiftik 

Giden 

300 ~ti 
30 
J5 

123 
Du 

a, 80 
•ttur. 

2 ittir. 
30 l.ile lıl - .. ,. 
-:._., 
To• Z:t bı 

102 kale 
uo in v 

K CHİZ 9 _.in 
7

11. .,,.... 1 
Afyoa • d 
İç. fındık J eft 
Yapak 15 1Yon 

...;K_e~p_e_k ________ ı _ _!!.-lraoa 

Dış Fiatlar 
Butday Llnrpul 3 14 

,, Şikaro 3 22 ••i 
,, Vinipek 2 94 

Arpa Anven 2 93 
M111r Londra 3 60 
Keten T. : • 6 33 
Fındık G. :Hamburg - -

• L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 't,h 

llltri ========= 28.1 939 ========= ,. 
Bu~lya Sultanı Ule 
Sırık domatea 
Delmahk ltettcr 
~lvrl bOber 

Patates 

Araka 
Çalı faaulyeei 
8-b•ya lunnı:ı: ı 

• ye fil • 
Bakla (lzmirden) • 
Ayıekadın fasulye • 

Lakaaa 
lapaaak 

Kök kereviz 
Pırasa 

Karnabahar 

• 

aded 
l!crhıar • 
Yetil ıalata 100 • 

_ -ı Gümilıhııne elmıısı kile t 1 -
Aınasya elması • 15 -

- - laebol• elması • 7 -

: : lariliz elması (taraklı) 9 -
An~ara armudu • 25 -

lncbolu armu4u 10 -
::ı: - Ceviz c::c -

Ay<ra S -
Ferik e1m a11 10 -

=- Kestane 7 -
55 -

Nar • 

ı5 tJ ıayo 
s5 ,/ ~ •ca 
t Y•r 

12 ,/"'•t 
.ıo lçürı 
~ llııGr 

ı .. -
- 'Al 

ı 60 2 ı-o 
2 - a 

Muz yerli 70 - 99 '•e 1 
Mu 110 - 120' lıt, 
Ataç kavunu Adet 2 - Ci ./ )'• 

111 5-
2 
{i -

9-
60 -
i-

6 
R 

17 -
\ fj -

00 -
1 50 

Y .. ,ıı limon 100 aded !»J - soD il bu 
Ecnebi limon 190 • 160 - 250 ""lilt,ı 
Portakal Dl>rtyel Sllık 27f> - HIJJ 

• • '4 • 825 - g.;Q 

• .. ~o ,. 225 - 240 Ye.tll ıotan 
Mayu nez demet - 5v - 75 

s -
3 50 
sw 

• 1"" ~ :!Hl - 1:1fı 
• ı~ 209 - ~ lia 

Paacar w 

HaYUç • 
Kcre..-iz Yapr ak • 
Şalğam • 
Kırmızı turp 

19ıı.yır turpu 
Balkobatı 

Yer elması 

Laa elmaaı 

• 
• 

kilo 

• 

260 
2 so 
S-
U

- 60 
ı 5n 

2 -.. 
J -

7-

4 

- 10 

~-

4-
4-
8 -

Portakal Alanya ıoo A ı sı - 250 tlıa 
• • 80 270 - ~2') t 93 

64 300- ~ ~ .. 

• 
• 

• 

• Sil - ll 
Fe nike 100 S75 - 4o0 

• 
Rize 

• 

2llO 875 - 40(• 
100 175 -

S8 2l0 -

64 - -
Tue sarımsak demet 1 - 1 bO 11 Mersin Yaf. ı~ 850 - OOC 
Manciarln Alanya 100 150 - 210 - 9' 9tO _ ; @ef 

• Bodrum 150 - 30\1 - • ' 160 &50 _ 900 
Rize • 70 - {10 - • 200 800 - s.50 
Feaike 180 - 239 - Kes;ane kab:ğı kilo 2 - 1 

,. Mersin ,, 250 - SOO- Karadeniz armudu 5 - lj 

Dereotu demet - rıo - 76 Nane demet - 5fl -

~e:~~~!!!!!"!~!"'!!llll'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!~~ıc!!!!!!!!l!l!!!El~!!"!!!!!l!'!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!~~= • 
,.J-r•lt 

'!!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!l'!!"!!!ll!!!!l!!!!l!!'~~==!!!!!!!'!!!!!ll!!!!!!!!l!l!!!!"!!!l!'!!!ll!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'!!!!m .. llB!BI!!!"" ,, 
llben 

b) M Ü Z A Y E D E L E ~:; 
,, 

Kars Gümrük Mldürliiflnden: ~•~arı 
Gümrilk müdürlll}bde mevcut demlrbat defterinde kar'rl&; 

. t t""' eç bulunan maaa, dolao, ve buna benzer bazı efya ıle mil.tam• 1 ., 
la ve peç kapakları ve aksamı aleliiıul 6-2·39 tarihiae mü•~ • ., 
paıarteti günü aaat 10 da mil:ıayede ile aatıl•cağından iıte1'1~Jre 
rln muayyen olan ıün ve Hatte Glmrllk idar .. ine mlrac•• " 
ları ilin olunur. " .. 

Denizli Orman Çeyirıe MüdürUltündH: iGnlt 
Denizli viliyetinin Acıpayam kaı:aıı tlabilinde HG1niye ve ~ " 

lan ıini devlet ormanlarından 4490 metre mikib gayrı mamul f; : 
atacı iki aenede ornaandan kat, imal ve ihrac edilmek lzere lerlb 

kapah zarf uıuliyle arttırmaya çıkarılmıttır. tl'tla 
Artırma 28-2·39 tarihine miaadif pazarteıi riaii uat 15 ,, 

yapılacaktır. ttf ,, 
Arbrma Denizli orman çevirre mGtlürlGfi binaıı içinde ,, 

laıaaa orman ıatıı komiayonunca yapılacaktır. ~ : 
Artırmaya konulan çam ataeınıa beher metre mikibı I05 ,. 

rothlr. '''ea 
Munkkat teminatı 1700 lira 59 lıcarutt.r. '/ ,. 
isteklilerin teklif mektuplarında yukartla yaı:ıh aaatteo .,i, " 

aaat evveline kadar Denizli orman çevirre müdürlütiine 111•1' ,iİ " 
mukabilinde Yermeleri l•zımdır. Şartname ve mukaYele proj~,..ı.: 
görmek ve almak istiyenlerin Denizli orman çevirre mGdiJrllr; 
müracaat etmeleri. 



klncllrlnan 19'9 

ı-----------------------~ İstanbul Belediyesinden: 
eyoğlu nııntakuındaki yolların tamirinde kullanılmak 

e IGıurnu olan ve beherine 10 kuruş 50 santim bedel 
i• edilen 15 bin tane Parke tat• pazerhğ'a kon~lmuıtur. 

0 •meai Encilmeo kalerniade garülebilir. tıteklıler ~490 
h kaau11da vaıılı YHika n 118 lira 13 kurutluk temınat 
buı nya mektubile beraber ,,2.929 Paıarteıl ıünü ıaat 
O tla Daimi Eecümeode bulunmalıdırlar. 

• • • 
unalupınar Yata okul talebeıi ıçin diktirileeek olan 80 min· 
80 i9 tloau ve 8Q tane ııömletin dikiti pazarlı~a . konu_l· 
~ur. Bunların dikitine 35 lira 20 kuruş bedel tahmın edıl· 
ır. İsteldiler 5 lira 28 kuruşluk teminat makttuz veya m_ek: 
le beraber 30. 1.139 pazarteai filnü .. at 14 btJçukta Daamı 
Cl•ende llalunmaladırlar. 

ı----------------------~ ~~!!!!!!!!!!!!!!"!!!'!~~~~~~~~~~ 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

:t bıta memurla rma aid eski senelerden kalma müstamel 
alemde 67R2 aded resmi ve sivil elbis~ şapka, kaput, 
Vesair eşya açık arttlrma suretile satılaca.ktır. lstekli-
14.2.39 salı günü saat 14 te 55 Ii~a t~mınnt makbuzu 

efterdarlık muhasebe müdürlüğii daıresınde kurulu ko
ona eşyaları görmek için de üçüncü şube müdürlüğüne 
aoaat etmeleri. 

Ankara Defteraarbğıodaa: 
Muhammen bedeli Depozito 

Markası Motir No. Lira K. Lira K. 
Deseto 17519 1100 82 50 

ukarda evsafı yazılı otomobilin 2~0 1.93~ günüo~e 
itil açık artırmasında komiıyonunca ıbalenın 1 O ıun 
dette temdidi tekarrilr etmiş olduğundan isteklilerin 
.39 pazartesi günü saat t 5 te Oefterdarlıkti'\ kurulu

ısyona •ilracaatları . 

A.ılcert Fallrikalar Um•m Mildürliltü Merkez Satınalma 
Komiıyonundan: 

•h11ain edilen bedeli 125 lira olan 500 adot bot köhne yat 
_leri askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez aahnal~a 
layoııunca 13'·39 çartamba rünü saat 14 te açılı arbrma ıle 
•caktır. 
•rtnaın.. l k komisyondan Yerilir. Taliplerin mu-

~ para11z o ara 
~t teınioat olan 9 lira 38 kuruf ye 2490 Hyıh lıanu•u~ 2 

ç:bcij ınacltlelerincle veaaikle mezkur iÜn ye saatte lr.omı1yo
'•caatıarı. 

lstanbul Defterdarlıtındaa: 
21 llu11aarah plikayı tafıyan pek ar: kullanılmış 917 melleli 
l OJ•rlta bir atlet hu .. si binek otomobil nrıi borcundao clo· 
cA.l••dar Maliye tubeaince 30-1-39 gilnind• açık artırma ıu· 

la Satı111caktır. . 
t,~liler ayni rande Dinnyolunda Selamet rara1ın4a saat 10 

•Jıtlac k k d 112 lira 50 kuruşluk ilk temiaatın 
L a açı artırma a 

11auı o f ..J l M huebecilitine yaptırıldığını rlaterlr le l e teraar ıtı u .
1 1 • •rile ~irlilcte hazar ı.ulunmaları lüzamu ı An o unur. 

liali Tasfiye.le Yaman Kollektif Şirketi Tasfiye 
Heyeti Anakara Vekilliğinden : 

liali tasfiyede Yaman kolektif. şirketi.nin hal~n küç6k 
gat aıkerl barut fabrikası loıman bınası aounde mev· 
9~3 nıodel ıevrole markalı müstamel bir .kamyo~ bu· 

(jUgq Yerde ve bulunduiu bal üzere teshm edılmek 
rtliisait fiat teklif edilmek şartiyle satılıktır. 
l'aliplerin İş Bankası Hulıtuk müşavirliğinde Yaman 
:ktif, şirketi tasfiye heyeti Ankara vekili. ~vukat Sıtkı 
Ukeı e tekliflerini hamilen müracaatları ılan olunur. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

inşaat Malzemesi 
ı t b Günıu .. k Toptan Fiyatları • an ul Piyasası 

çı Yerli 50 kr.Jık torbaaı 300 - 400 
• 80 ~ 90 

• 40 n " 350 - 400 " ''111•11 50 " " 
f •it Y•rli kila.u 

•cnebt ~ 

•nto Yerli 50 kg. çuvalı 
: . ecnebi 50 n " 

1 (ınozaikten) taaeıi 

1 
(çiınentodsn) ,, 

arıs ecoebt ,, 
" r ,, (aksamı) 
cç (s•} 

" (toa) 
(taı) 

r, .. it (Bakırköy) 
• tEskiıcbirt 
" (Kiitahya) 

(Biiyllkdere) 
(çi111ento) 

" ftopralt) 
" (dökme boru) 
., (ecnebi) 
e;~er (yerli işlenmiş) 

• (Bilyükdere preae) 
" (Feriköy deliksiz) 
., (Kitıtbaae delikli) 
., ( n deliksiz) 
" (ateı , yerli) 

,, 
tonu 

,, 
" 

taneai 

" 
" ,, 

santimi 
numarası 

kiloıu 
,, 

Metre mikibı 
bini 

" 
" • tanesi 

., ( " ecnebi) 
" (fransız prese) " 
ereste (döıemelik köknar) M:tre miltibı 
" (çıra la, lambalı) ,, 
• (tavanlılc köknar kordonlu) ,, 
" (kaplamalık çırah) ,, 
" (sıvadibi köknar) 
• (pervazlılı. köknar) : 

11 - 12 
95 - 100 

5 7 
4 

5,50- 7 
6,50- 10 

800 - 1000 
600 - 700 

o. 75 1 

11 

3,50-
17 
19 

8 
12 

3 
4 

18 
20 

-800 
- 3500 

1300 -ı5oo 
1500 -1800 
1800 -2100 

10 13 
27 - 28 
20 - 22 
3900-4800 
4200-5200 
4200 5000 
4200 5200 
4500-5200 
4500-5200 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: İstanbul Belediyesinden: 'f ~------------~------~------------------~·'-----------------------------~ Muham. B % 7,5 Muhammen İlk 
Tutarı teminatı Eksiltmesi bedeli teminah 

Cinsi 

Taktir cihazı ıçın 

montaj malzemesi 

Miktarı 

31 kalem 

L. Kr. L. Kr. Şekli ~ 

550 - 41 25 Açık 14 30 

Teknik alalı 20 ,. 1258 10 94 35 Açık 15 
1- Diyarbakır fabrikası taktir cihazı montajı için ıa· 

tınalın acak bakır, çelik, gaz borular1, çelik gaz flanjları; 
Valf RRkor gibi 31 kalem malzeme ile şarap !aboratuva· 
rı için de 20 kalem teknik alat Şubemizdeki listeleri mu
cibince ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında yazılmıştır. 

111 Eksiltmeler 9.2.939 tarihine rastlayan perşembe 
günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Listeler hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V- İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Ye saat· 

lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda arlı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur (514) 3-4 

Ankara Borsası 
27. t.939 

Açılış Kapanı' 
l lngiliz &irası 5.92 5.92 

ıeo Dolar 126.6225 126.6225 
100 Franıu: fr . 3.3450 3.3450 
100 Liret 6.66 6.66 
100 lıviçre fr. 28.5775 28.5775 
100 Holanda fi. 68.2125 6&.2125 
ltO Rayhiımarlt 60.675 60.675 
100 Belçika fr. 21.4075 21.4075 
100 Drahmi 1 08 1.08 
109 Leva 1.55:'5 1.5575 
100 Çele. kronu 4.34 4.34 
lOJ Pezeta 5.92 5.92 
ıoo Zloti 23.92 23 92 
100 Pearo 25.0625 25.0625 
100 Ley 0.905 0.905 
100 Dinar 2.8325 2.8325 
100 Yen 34.55 34.56 
100 laveç kronu 30.-4925 30.4925 
100 Rahle 23.89 23.S9 

ESHAM ve TAHViLAT 
Errani 19,75 19,75 
Sivaa-Erzur11m ili 19. 15 19.15 

.. " l 19.- 19.-
Türk Borcu l P. 19.30 19.30 

•• 

İstaabul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

aaat 20,30 da 

KOMEDi KISMI 

Komedi 4 perde 

istanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 
Tepebatı 

11
1111 !!!~' I~ ımıı ı 

DRAM KISMI 

Bu ak,am 

ıaat 20,30 

Haydutlar 
5 Perde 

Şile İkinci mektebin tamiri 
Çatalca Birinci okulun tamiri 
Fatih 40 nen okulda yapılacak elektrik teai· 

sah itin 21 kalem malzeme ye işçilik 
Fatihte 29 ncu mektebin tamiri 
Şitllde Tokaloğlu sokağı için beher metre 

mikabı 270 kuru,tan 100 metre mikabı bo
taz veya bu evsafta kaldırım taşı 

lleyotlu Kaymakamhtı mütemadi tamirat 
pestaaına 15 kalem malzeme 

Karaköy kiprüainiln elektrik tesisatı için 20 

249 47 
202 20 

159 43 
211 00 

270 00 

123 80 

37 42 
39 33 

23 91 
31 65 

4ö 50 

18 57 

kalem malzeme 251 60 37 74 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı itler ayrı ayrı pazarlığa 

konulmuştur. Enakları Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 
hizalarında ırösterilen teminat makbuz veya mektubile beraber 
30 1.939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun· 
malıdırlar. (691) 

••• 
Çöp taşıma işlerinde lüzum görüldükçe kullanılacak olan ve 

beher gün için 14 lira 90 kuruı bedel tahmin edilen 30 tane kam
yon kiralanına!n iti pazarhğa koııuluıuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde iÖrÜlebilir. lstek\iler 67 lira 6 kuru,luk teminat 
makbuz veya ~ektubile beraber 30-1-939 pazartesi günil saat 
14,30 da Daimi Eacüınende bulunmalıdırlar. (690) 

• •• 
Koaaenatuar tarafından oetrettirilmekte olan Ye hepsine 390 

lira bedel tahıuin edilen Türk Muıiki kitabının 3 Üncü cildinden 
6 formanın tabı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdllrlüıünde görülebi ir. l'ltekliler 249() nyıh kanunda yazılı 
vesika Ye 29 lira 25 kunıtluk ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber 9.2.939 perfeınbe günü saat 14 buçukta Daimi Enci· 
mende ~ulunmahdırlar. (597) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Cinai 
Muvakkat 
teminatı 

Beher kilosunun 
muhammen bedeli 

Tahmini 
miktarı 

Kırpıntı kitıdı 225 lira 3 kurut 100,000 
Ba11mnimizde bir yılda birikecek en çok bef santim enindeki 

kırpıntı katıtlarının açık arttırması 8-2· 1939 tarihine mihadif per· 
ıembe günü nat 15 de ldere komisyonumuı huzurunda yapıla· 
cakbr. 

İıteklilerin muvakkat teminatlarını o gün aaat 14 de kadar 
Baaıme'f'i veznHine yatırmaları veya Banka mektubunu Komisyon 
Baıkanlıtına teYdi etmeleri lbımdır. 

Şerlname parasız olarak Direktörlükten alınabilir. (4•9) 'A-2 

L.liJ• ...... ft ,... itlıari 
Diuık .. I: 1-.il Girit 

Baaddıtı 7w: ARruN ... •i 
Galata Billlır ..... Ne. il 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 21.1.939 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 
Alhn: Safi kiloıram 17.159.898 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Liraaı 

Hariçteki Muhabirler : 

Lira 
24.136. 789.32 
20.510.586 -

1.291.728.30 

519.084.92 

Altın: Safi kiloıram 9.054.614 12.731.038.33 
Altına tahvili kabil 

Serbest dövizl~r 
Dlter diYizler ve 

Borçlu klirinr bakiyesi 

Hazine Tahvilleri : 
Derubde edilen ev· 

rakı nakdiye karıılığı 
Kanunun 6·8 inci mad· 

delerine tevfikan ha-
zine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cfizdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari Seaedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
A - Deruhde edilen enakı 

nakdiyenin karııhj'ı E .. 
ham ve Tahvilat (itiba· 
ri kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Hazineye kıaa vadeli avans 
Altı11 ve Döviz üaerine 
Tabvilit üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

6.150.98 

9.117.410.57 

158.748.563 -

16.004.121 -

83.402.953.-

40.917.688.39 
7.543.044.27 

143.553.13 
7.897.877.75 

Yekün 

Lira 

45.939.0SJ.62 

519.084.92 

21 .859.599.88 

142.744.442.-

83.402.953.-

48. 460. 732.66 

8.041.00.88 
4.500.000.-

12.628.312.80 
-------~ 368.09i.flag.56 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi: 

PAS If 

Adi ve fevkalade 
Husual 

Tedavftldeki Banknotlar: 
Derubde edilen enakı 

Lira 
2.712.234.11 
6.000.000.-

nakdiye 156.748.563.-
Kanunun &-S inci maddele-

rine teYfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat 16.004.121.-

Deruhde edilen evrakı nak
diye bakiyesi 

Kartılığı tamamen Altın ola
rak ilhetea tedavllle 
Yaıtedilen 

Reeskont mukabili ilive· 
ten teda. Ya&ed. 

Türk Lirası Mevduatı 
Döviz taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diger döYizler Ye alacaklı 

k\iring bakiyeleri 

Muhtelif 

142.744.442.-

19.000.000.-

43.000.000.-

3.152.71 

22.717.80.t.6S 

Yek6a 

Lira 

15.000.000.-

8.712.234.11 

204.744.442.-
20. 749.16g.20 

22.720.957 .39 
96.168.836.86 

368 095.639.56 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibarea: ls~cıııto bııcc:Ji yi:2de 4 Altın Uıeride avans yüzcle 3 



J eme Ann~e No. OM DIMANCHE 29 Janvier 1 ~ 

ABONNEMENTS : Q11etidien dcs AdjudicationR 
ADMINISTRA1 tU~ 

Ville et Province 
3 MOIS Ptn. 450 

6 .. " 850 
12 • • 1500 

Etraaıer : 12 aoiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

•• 
UNAKASA 

GAZETESi 

Y oghourtehou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Gnlatat Perchembe Bazar 

T~l~phone: 49442 

Bofte Poatale N. 1261 

Pour la Publiclt~ s'adreue r 
i I' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreue T"~grapbique : 

lıtonbul - MÔNAKASA 

Tablcau Synoptique des Adjudications Ouvcrtes Aujourd'hui 
0bjet ele J9adjudicatİ D 

Mode Prix CautioD. Ücu d 'adiudication et du 
Jours Heure 

_ ___ d_'•_ l•_d_icat , __ elti_ m_ •t_if _ _ _ Pr_o .... •_l _ ir_e _ _ .• _fabier *'s Chugea 

A) Adjodications aa Rabais 

Reparatioo bitiue 2 e•e ecole a Şile Gre it srrc 249 47 

• " l ~re n a Çatalca 
" 

202 20 

" " 29 öme 'cole Fatih " 
211 

Conatr•ctie11 atelier de menuiaerie et l'arare - -
a Eıltiıehir {aj .) 

Reparatioa ronte echelle Caddebostan. P11bliq11e 2438 43 

Eteetrlcftı6..eaz-Cheuffage Central {ln.talletlen et Matlrri•l) 

Matcriel pour inıt.llatlon electriqwe : 20 lots 
Mai na d' oeuvre et aıateriel pour installation 

eleetriques : lt lob 

Gre a gre 
,, 

251 69 
159 45 

"-bftlement - Cheu&aura - n ... - euın 

Confection .ıe camisole: 8Q p.- Caleçonı: 10 Publittue 35 20 
piecu. dtemiıes: 80 p. 

Bola de Conatructlon, r-ıench .. Potee•• ete 

Traverses en h~tre pour cha~gement de voie: Pli cıch lap. 5 -
11025 , . 

Traveraes ... bctre pour. chure•ent tle veie: .. • 4 21 
3195 p. 

Traveraeı en Utre pour pont : 6608 p . 
" " 

3 20 

• " 
,, ,, vole ••rmale: 24891 

" " 
ı 4t 

ıti .. eı. 

Traver1ea ea hıtre pear voie noraale: 14219 • • 2 15 
pİicH. 

TraverHı en Jl!tre pour veie aer•ale : 5,29 ,, 
" 

1 75 
piecea. 

Traveraea H .. etre peur voie normale: 5880 p. 
" " 

2 5~ 

" " " " • " 
: 60410 p . 

" " 
1 8, 

" " • " " • : 12771 , . 
" " 

2 ıs 

" • " " 
,, n : 26333 p. • • ı 75 

" 
,, 

" 
,. • ,. : 93317 p. 

" " 
2 45 

n • " • n ,, : 70000 , . • " 2 25 

" " " 
,, • " : 38500 p . 

" " 
1 75 

Traverses ea b!tre p•ur voio etroite : 12271 Pli caeh la ,. l 50 
pi~ces . 

Traveraes ea bctre po-.r •oie etreite : 9219 • " 
1 50 

piiees. 

o..... - -
Piorrea pavlı: 15001 p. Gre a rr6 - -

" " 
100 m3 ,, 270 -

Materiel coastr. pr. entretien t ravaux Kaymıı· ., 123 80 
kaaat Beyoflu 

Locatioa de 30 cı•ions pr. trın1port erdurea ., par jour 14 90 

.-,.oviatona 

lnrre : 1400 k. le lı: . 1 10 
Riz peur pilav : 5 t . 

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartesi 30-1 9l9 

Seferihiıar" ıu isaleıi, ltaptıj ve depo inş . (Dahiliye Vek.) .\! 909 
Elektrikle müteharrik bulaşık. yıkııma makinesi (lnh . U. Müd.) Jf.· 910 
Muhtelif cinı demir ve demir levha (DDY H . paşa) J\! 935 
Hayvan velensesi (Jandr. Geoel Komut. Anlc.) .\~ 937 
Çanakkalede meteoroloji binası inş . (Çanak. Nafıa Müd.) .\! 937 
Akpınar kükOmet konağı ioş . (Diyarbakır Defterdar.) J\": 938 
Piranda • ., ,, ,. ,, .l\! 938 
Donki tulumba&ı (lnhis. U. Müd.) .?\! 939 
Röntren malzemeıi Gureba haat. için (lat. V alı:ıf. Müd.) -'~ 939 
Kimya eczası (lst. Vakıf. Müd.) .,\! 939 
Laberatuvar malzememi \İst. Vakıf . Müd.) J\! 939 
Bira-Karaoiga yolu üz.erinde beton köprüler i nş. (Çanak. Vil.) .~! 939 
Karaafaç barut deposunda ahşap isle.ele inş . (lnhis. U. Mtid.) .Y! 939 
Araba malzemeai (MMV) J\ ô 940 
7 tezgih, 3 kauacı önü (MMV) J\! 940 
Sıhhiye otomobili. (Devlet Havayol. U. MOd.) .\! c 40 
Bünyan kuabası haritalarının tanzimi (Dahiliye Vele .) .\! 940 
Renkli afış butml. (Sah . ve lçt. Muav . Vek. Anlı: .) J\! 940 
Eakişehir kasabası haritası tanzimi (Dahiliye Vek.) .Y! 941 
Kuru ot lTophane Lvz . ~ .,! 940 
Kuru fa1ulye (Anlc:. Lvıı:.) .\! 940 
Hanrar önü pistinin beton asfalt olarak iaş. (Devi. Havayol. U . Müd.) 

.\': 942 

37 42 Cem. Perm. Mun. Iatnbul 30-1-39 14 36 
30 !l3 • 30-1-39 14 30 
31 ,5 

" 30-1-39 14 30 

182 88 

37 74 
23 91 

5 28 

4'016 25 

AtlminUıt. G•a. Cl.eıaina tle fer 
!tat Aalt. lar. E.ıı:p~d . H .paşa 

Co •. Per•. "'1lnicipalite lstanlrnl 

C:::om. Perm. Mun. lıtanltul 

.. 

Co.. Perm. M•nicip. lataabul 

A••· Gen. Cla . tle fer Etat Anlı:. 

17-2-39 

6-2-39 14 31 

30-1-3, 14 30 
30-1-39 14 30 

30·1·39 14 30 

15 -2-39 15 30 
BureH Exp6d. H.paıa Maıaain lıııair et E . şehir 

1006 42 idem 15-2-39 15 30 

1585 9l • 15-2-39 15 S8 

!613 " " 
15-2-39 15 38 

!302 6S .. li-2-39 15 30 

771 11 
" 15-2-39 15 30 

1U14 S5 
" 15-2-39 15 30 

6837 93 
" 

15-2-39 15 30 
2039 32 ,, 16-2-39 15 30 
.'W56 21 

" 16-2-39 15 30 
12681 33 

" 16-2-39 15 30 
9125 - n 16-2-39 15 30 
4618 75 

" 16-2-39 15 30 
1311 49 ,. 16-2-39 15 30 

1045 Ol 
" 

15 1-39 15 30 

111 1J Co •. Perm. Mun. latanbul 6-2-39 14 30 
49 50 • 30-1-39 14 30 
18 57 

" 30-1-39 14 30 

67 06 .. 30.1-39 14 30 

Oir. Ecole Normale Adana 
Com. Acb. Command. lat. Fıadikli 

13-2-39 14 -
30-1·39 u -

Çorluda yap, hast. ilivei iaş . (Çorlu Kor) .\! 942 
Poı:anti-Taraaa yolunun aruında yap. tamirat (lçel 
Okul binHı ioı . (Aydın Vil.) 942 
lapirto takımı (Tophane Lva.) J\! 942 
S1ra yap. (Konya Erk.ek Orta Okul Dir.) .\: 942 
Palto dilc:tiril. (lst. PTT Müd.) .ı\! 94'2 
Balast (DDY) J\! 943 

Nafıa Müd.) .\! 942 

Metereoloji iıtuyona binası inş. (Seyhan Nafıa Mütl.) .ıY• 944 
Branda bezi (Çanak. Mat. Mvk.) .\! 944 
Demir çubuk ve au bidonu (Çanak. Mst. Mvk.) .\~ 944 
• Hurda klfıtlar (Samıuo Tütün Fabr. Müd.) .J\! 945 
Teoeffushane zeminin beton inş. (Samsun Vil.) .!\! 945 
Hell İl\ş. (Kayaeri Beled.) .\• 947 
Aşım durağı inş. (Yozrat Vil.) .Y! 947 
Aseten (Tiirklcuşu Genel Dir .) .\! 947 
• Kır•ızı biber ve laayvan pancarı (Kayseri Yonca Deneme lstas.) 947 
Sömikok (lahia. U . Möd.) .l\: 948 

"' Boı teneke (Sinop Nafıa Müd.) X• 94' 
Diyarbakır hududu dahilindeki te•iz:lik işleri (Diyar bakar Beled.) .\~ 949 
Dam tamiri için malzeme (lst. Komut.) .J\! 952 
Kaldınm tamiri (lst. Beled.) ~\~ 953 
lllç (Giimr. Muh. Genel Kemut. lıt . ) X• 953 
Elbise diktiril. (lst. PTT Müd.) ~~ 953 
Arabalı pülverizatör (Ziraat Vek.) .\~ 953 
Granit taıı ve ailindir (DDY) J\": 953 
Sıfat iatuyonu inı . (Bafıkuir Vil.) .\! '54 
Yapı mal:ıemeai {tat. Knmut.) .Y•. 954 
* Binek otemobili (lıt Pefterdar .) ~\~ 954 

Avis fficiels 
Du Ministere des 

Publics 
L'adjudication de 5 couvercles de regulateurs d'O- y 

valeor estimatiYe de 13000 Livrest qui a ete publiee: M 
date des 23, 28 decembre 938 et 3, 9 janvier 939 coııı. · ek 

· ı· 1 9 2 939 •t • •t • sıi' ve deYant avoır ıeu e . . , a e e, par suı e nece -ftif b 
supprimee. (241) (495) 2 

_JU~tu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~- Eksi 
il M em e n t o de s F o u r n i s s e u r s te 
E Bun 

Lundi 38-1 ·939 

Adduction e'eau a Seferihisar (Miniatere de L'lnterieur) No 909 
Macbineı pour laver la vaisselle (Dir. G en. Uonopolu) No 910 

Yal'tı 
!az c 

Fer en ,Iaques (Ch. de Fer Etat) No 935 
Sellea (Command. G eo. Gend. Ank.) No 937 
Conatr. bit. meteorologie a Çanak. (Oir. Trav. 

No 937 

Mu 
Pub. Çanakk•ıı.ler 

Conıtr . konak rouvernemental iı Akpınar et Pi rantla 

D ka1 
(Defterd,ıtb biı 

Diyarbakır) No 938 ıe ın 
Pomıtes Donki (Dir. G e11. Monopoles) No 939 
Articles roentren. preduits chimiqueı et articles pour laboratfl 

(Dir. V alloufı lst.) No '39 
Censtr. pontı en beton arme (Vil. Çanak.) Ne 939 

,, echelle u beton armf (Oir. G ea . MonopolH) No 939 " F 
Articlea po\lr voiture1 (Mia. Def. Na.t.) Ne ~40 . . ,.._ \l( 
Eoelu•e peur claaudreanier et rnachınes·oublı (Mınıst. Def. f'ıl ~ 

No 940 t 
Aut• de ıecours unitaire (Dir. Gen. Veieı Aerienneı Etat) No 
Dresseıaent carte ville Eskişehir et Bunyan (Miniat. ele L'lnteri• 

No 940 azar 

•• Foin (lntentl. T.ophaae) Ne 940 
Hariceta aocıı (lntead. Ankara) No '40 
Cenatr. piste en betoo \Dır. Gen. Voies Aeriennes Etat) No 942 Ü 

iu .. • hôpital a Çorlu (Corpıı Armee Çorlu) No 942 
Rep. route (Dir. Trav. Pub. lçel) No 942 
Conıstr. bitisae ecole Primaire (Vil. Aydın) No 942 
lmpre1aien des afflchea (Dir. Hyg . et Asııist. Soc. Anlc..) ' o 940 
Fak>rication de ltancs (Dir. Ecole Second. de Garçonı İı 

No 942 
UateHile d'alcool (lntenci. Tophane) Ne 942 
Confection tle paletota (Dir. P .T .T. lstanbul) No 942 
Ballut (Ch . de Fer Etat) tfo 943 
Conatr. bit. ııtıtio• meteorolegi11ue (Dir. Trav. Pub. Seyhan) No 
Toile "Brancia,, (Com. Acb. Place Forte Çanak.) No 944 

laguettes en fer et bidon ci'eau (Com. Ach. Place Forte Çaıı•~ 
Ne 944 

• Papier eamelete (Oir. Monepoleı Samsun) Ne 945 
Constr. ea beton (Vil. Samsun) No 945 

,, W. C. (Municip. Kayseri) No 947 
,, statien seleıction (Vil. Yozrat) No 947 

Acetone (Üir. Gen . Tlrlı:kuşu) No 947 
Semi·coke (Dir. Gen . Moaopole) No 948 
* Bidons videa (Dir. Trav. Pub. Sinop) No 949 
Trav. de proprete ville Diyarh&kır (Mnn. Diyarbakır) No 949 
Materiel pour rep. toiture (Command. lstubul) No 952 
Confection de costumes (Dir. P.T.T. lst.) Ne 953 
Rep . paveı (Mun. lıtanbul) No 953 
Pulverisateur (Miniatere Agricu lture) No 953 
Pierre granit et cylincire (Ch. ae Fer Etat) No 953 
Construction &tation selection (V ıl. Balikesir) No 954 
Materiaux de conıtructioa (Command. lstanbul) No 954 
* Auto de meııture (Defterdarat lıt. ) No 954 li 

------~~~~~~~~~~~~~~~ 
KHımpafa Maliye Tabıil Şeflitinden: 

Şubemize kazanç verıiıinden b~rçlu ~ü~lfieeele Karaağa~ -~ 
balaaaı içinde Sinaon Feldmaaın haeız edılm ıf olan 120X 130 e 
dında 4 aandık barHğın aleni müzayede ile aatm yapılacaktır. J 

isteklilerin 8-2·39 çarşamba günil 11at 11 dıe Mezbahada ıot' ~l 
1 ti' ı hava depoıunda baır.ır buluaaa Şube cra memuruna mUraeaa 

rı IGzumu ilin elunur. 

İlgın Ha•• Kurumuadaa: 

Tahminen yüzde 20,25 çavdarlı malalut 30000 kilo butday !' 
zim kılınan t•rtname mucibinee satılmak üzere 17-1 -.11 tlan itı 
ren 21 ıün müddetle açık artırmaya konmuştur. Layik bacl~ 
görülürse 6 2-39 pazarteıi ıönü aaat 15 de kesin ihaleai ya~ıl n 
cağından ın ütteri olanların şeraiti anlamak ve pey ıürmek 1 

o ılndea eTvel tultemize bat vurmaları ilin olunur. 


