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Reami makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul etildir. 
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HERGÜN ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARİ VE zlRAI 

GJ\.ZETESİ 
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İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüıülür 
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Posta kutusu No. 1261 
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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki{Organıdır 

~anunlar, Kararna
meler ve Ticaret 

m uatiedeJeri 

~llcelere ihraçına müsa
lr. edilen etya hakkında 

.:;-r•rmame No. 12301 
~-1939 tarih ve 2 11869 sa-

t.& qr•rnameye ektir : 
!\ · 1939 tarihli ve 2/11869 sa· 

... rarnameye batla ( 1) sayılı 
~dahil olan ve ihracı m•
......_-:'" nıabsUllerden, bezelye, 
~ fatulya, mercimek, bö· 

• fit, burçak, darı, pamuk 
~ , kepek, prina yağı, ke· 

\ ıo' zeytinyağı, kendir, ke· 
Lumu, her nevi konserve, 

den yalnız furunlanmıf 
Ye katran keresteleri ile 
kestane, fındık ve luııl· 
kları ve 'imfirin ve li

tibi tutulan ve (2) numa
ye dahil bulunan tiftik, 

k, balmumu, küçük bat 
'- derileri, yumurta, zeytin 
• susam, bakla ve soya fa

an : 2/7005 sayıla karar· 
\...~'- (1), ('.l) .... (ıf) ~- -= 
~i hlkümlerinden is•ifade 

lllemleketlere ihracının 1er· 
l..rakılmuı ve bu üç sıoaf 

lcet haricindeki yerlere 
liunı uıulüne tabi tu· 

: Ticaret Vekillitinin 7. 
tarih H 11371 sayıla tez· 

e yapılan teklifi üzerine 
\'tir.illeri Heyetince 6.11.939 

de kabul olunmuştur . 
6.11.19.39 

nulup ta takim edilmemi' pre
zerve balıkların konıerve adde· 
dilmiyeceti Tıcaret Vekiletin· 
den bildirilmittir. 

Bu itibarla tuzlanarak veya 
diter tekillerde işlenerek fıçı ve 
teneke gibi kaplar içerisinde ta· 
kım edilmeden koaulan ye ken· 
ıerve addedilmiyecek elan pre· 
zerve balıkların ihracına ,Om· 
rilklere mDaaade edilmeıi rerek-
tir. 1.11.939 

Dıı ülkelere ihraç edilen mal· 
ların ihraç lisanslarının tet· 
kik ve kontrol edllmeıi 

hakkında 
Gümrük ve inhisarlar Veka· 
letinln 11443 2749 No lı 

Tamimi: 
2500 saya ve 21.3. lg.)9 tarihli 

i'enel buyruta ektir: 
2084 sayı ve 27.1.1938 tarih

li ıeuel ..lauyrukla bildirilmit ol-
.1 •• .,, •• - •• ı..a. 1 İ••n• Talinualna • 
mesinin eaaıları dairesinde ve· 
rilmekte elan ihraç liunslarının 
kararnamenin iltibdaf eltili ıa· 
yeye ha4im olacak bir .. kilde 
tatbik edilebilmeai için, ihraç e· 
dilecek malın, kıymetinin, mik· 
tarının evsafının ve bilhaasa 1evk 
ve istibli k edileceği memleketi· 
nin lisanı muhteviyatına tama
men tetabuk etm .. i huıualarına 

azami dikkat ve bilyQk ltir itina 
paterilmeıi icabecler. 

e balıkların 2-11869 Beynelmilel ıiyasi vaziyetin 
kararname dııında kal· aldığı ıon tekil üzerine bu defa 
dıtı hakkında j'enitletiJmit Jtulunan liosanl U• 

k ve inhisarlar V eka- ı sulüne eskisinden daha büyük 
11467-2752 No lı bir ehemmiyet atfeılilmektedir. 

~ Tamimi Bu itibarla, ihraç liaanıına iı· 
.~ ııyıh 8 9.39 tarihli ıenel tiuaden aevketlilecek olaa malla
t ektir: i rın ihracına iain verilmeden ev· 
~· ·- sayılı kararname ile vel, rümrilklerce ihracat beyan
~ laevi konservelerin" ihracı 1 nameıi, fatura ve konqmento 
~ilaıif bulunmaktaılır. Buna rilti veaikalarla ihraç liaanslarile 

laer nevi konıervelerin ve olan mütaltakabnın ltebemmebal 
\ iL 1aııda balak kon""elerinia kontrol edilmesini ve bu veaika· 
A.~••ı memnudur. lar ile ihraç linaanıı araaında 

\ ~le, koaaerH tibirile lia· prGlecek ufak bir fark üzerine 
~ ... pçmez kutalar içe- ihracata miıaade edilmiyerek 
~ konulmut ve ıterlize edil· keyfiyetin derhal Tioaret Yeki· 
"'1acldeler anlatılac:atı, fıçı lelin• bUdirilm .. ini ehemmiyetle 

teneke kaplar içine ko· dalerim. 21. 10.1939 

• • 
MUNAKASALAR 

t -Tamirat- Nafıa if!!!:_i - Malzeme-Harita 

Samıun Vilav•tinden: 

~eye konan it : 
~m kaz san'at okuluna tabais edilen 23 Niaan ilk okulu ya· 
lr~arei Hmuıiyeye aid binanın ilave tamirat ve tadilitı. 
~bedeli 5365 lira 16 kurut Ye muvakkat teminab 40'l lira 

~ ~. I 1.39 tarihine rastlayan pertembe ailDG 1aat 15 ıle Vi. 
~ enc:ilmende açık ekliltme ıaretile yapılacakbr. 
~ ite aid ketif defteri, ketif huliauı, ıilailei fiyat aetweli, bu· 
.._ .. prtname, ekailtme tarbıam .. i, mukavele projMini iıtek· 
.\'illyet Nafıa Müdürlütünde ve daimi enoilmen kaleminde her 
~~· olarak ıCSrebilirler. 
::'Ceiltmeye ıirebilmek için ihale tarihinden liakal ltet ıln H· 

U&7et Nafıa MldGrlütilne milraeaatla ltu ifi yapabllecetin• 
~ ...... ı.a ebli7et vulkui7lo cari "ne içinde tiearet eduıada 

kayıtlı bulundutuna dair veıika Ye yukarıda yazılı munkkat temi· 
nat makbuaunun ibrazı ıarttır. 

E.ksiltme ve ihale muamelesi 2490 n•marah kaa•n blktlml ... ino 
,eredır. 

Samıun Beledlyeılnden : 

Oımaniye catldesinin Zafer sinemaıı köteıintlen lstildAI cadıie
sile bi~leftili noktaya kadar olan kıımınan liSkülerek yerine ketif· 
namuı ve tartnameıi dai~eainde parke kaldmm inıaası ve bu cad· 
dede kıımen bozuk olan lifım mecraıının da ketifnameıi muaibin· 
ce ve parke kaldırım inpasından evvel tamir ettirilecektir. 

ihale 30.J 1.939 perşembe j'ilııii ıaat I~ de encümen huzurunda 
keşifname ve tartnameleri daireıincle açık ekailtme ile yapılacaktır. 

Parke kaldırım için muhamme' bedel 1601 lira 32 kuruflur. 
Muvakkat teminat 123 lira 85 ~uruflur • 
Utı• tamiri için muhammen bedel 361 lira 41 kuruıtur. 
Lij'ım tamiri için muvakkat tepıinat 'l1 lira JO kuruftur. 
ihale 2490 ıayılı kanun hükGıDleri dairesinde yapılacaktır. 
Daha fazla malumat almak ve rerekli evrakı rörmek isteyen· 

ler Belediye Daimi EncOmen kalealine müraeaat etmelitlirler. 

• • • Uluıazi mahallesinde Kaclı caddeainin yeniden 117 metre 
tulunda litım mecrası yaptırılacaktır. 

lb~le J0.11 .939 pertcmbe ıünil ıaat 15 de Belediye Daimi en· 
cGmena huzurunda açık ekıiltme ile yapılacaktır. 

Muhammen bedel 741 lira 23 "uruftur. 
Muvakkat teminat 55 lira 50 kuruttur. 
ihale 2490 sayılı kanun hükillilleri daireıinde yapılaoıktar. 
Daha. fada malümak almak ve gerekli evrakı gBrmek isteyen-

ler Beledıye endmen kalemine mlracaat etmelidirler. 

İstanbul Komutanlıfı Satmalma Komiıyonundan : 
ihale tünü talibi çıkmayan Komutanlık anbarında yap· 

•• 1 1 1 v .JI. 

cbtveli mucibincepazarlı"'ftl&-:-ilialesi yapılacaktır. MünalCaııi: 
ıına 1 birincikinun 1939 cuma günü saat on birde baılana· 
cak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. 

isteklilerin belli ıün ve aaatte Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komiıyonuna ıelmelert. 

Bor C. H. p. Reislifinden: 

20. 11. 939 tarihinde ihaleıi yapılacajını bildirdlfimiz 
12499 lira 99 kuruı bedeli ketifll Bor Halkevl binası inıaa
tının ikmaline talip znhur etmedifinden 20 ıün mtıddetle 
temdit edilerek ihale 11.12.39 pazarteıi aQnOne bırakılmıt
tır· Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacatıadan taliplerin te • 
minat akçeıl ve ehliyet veıtkalarile birlikte ihaleden bir ıaat 
evveline kadar Bor parti binaııntla müt ... kktl komlıyona 
miiracaatları ihale saat 15 te yapılacaktır. Bu husustaki pro
je ve ıartname Niide ve Bor Halk Partlıinde ıörülebtltr. 

Menin Narenciye Bahçeıi ve fidanlatından · 
Mer1inıle portakal öraek bahçeaiode yaptırılacak Beton ıu arkı 

ile beton yol borclürleri.ıin kqif bedeli &495 liraılan 23. 1 1.939 dan 
7.lZ.939 kadar pertemlte ıün6 saat 14 de açık eksiltme suretUe 
talibine ihale edilecektir. 

Eksiltme muayyen ıiln4e Menin pertakal lrnok babçeıinde 
bulunacak komiay•a huzurunda yapılacaktw. 

Muvakkat teminat •iktarı 112 lira 50 kuraıtur. 
isteklilerin Ticaret Odumda kayıtlı buluncluldar1nı iıi bafaralti· 

leceklerine tlair Nafıa MOdilrlqiiaden VOllka almaları ve komiıye· 
na ibraz etmeleri. 

Bu inpat h•kkında fazla malGmat al•ak lıteyenleriD mtlesM• 
,. teknikerlitine milrac:aat etmeleri illo olunur. 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastan~z. 
lsmır ZUaat MitlirlQünden: 

Ziraat Veklloti için 10 t•a afatqı prtaameıi uypn •larak 
'l:r. 11.39 paurtHi filnl 1aat 14 de ziraat mOcllrlOtGnde t•tekkll e· 
tlecıek koaityoncla puarlıkla alıa.cakhr. 

Göztqıaın beher kilcNıaaan muhammen fiab 17 kuruıtur. 
% 15 teminatı kati7eai 255 liradır. 
ihalo tarihinıleo itiltaren mallann ltir hafta aarfın.la tealiml 

mefnıttur. 

Malların tuli• edlltlifi ,On teminah katiye ıahiblne iade edi· 
lecektir. 

Mınaucat • Elbiıı • Kundura • Çımqır v. s. 
MilU Müdafaa V ekileU Satmalma Komiıyonundan: 

Beher adedine tahmin edilen flatı a lira olan 5 bin adet 
battanlJ• puarlıkla aünakaaaya konmutNI'· lhal .. ı 29-11·39 
çartamlta tünü ıaat 11 dedir· Kau temtnatı 6 bin liradır. 
Şartnamni 200 kuruta Aakaracla M. M. V ekMeu aatınalma 
komlıronundan abnır· l.teldilerln kaıauaun emretUll belır 

lerle ihale saatinde Ankarada M. M . VeklleU ıatmalma ko
misyonuna ıelmeleri. 

Samsun Beleclty .. ınden: 
Belediye temizlik ameleal için elli talmn nhl•W ~

hile elbise yaptırılacaktır. 
ihale 30.11.939 peraembe günil aaat 154• Belıa.,...-Du

ml Encümeni huzurunda tartnamesi dahilinde açılı elnlltme 
tle yapılacaktır. 

Muhammen bedel 350 liradır . 
Muvakkat teminat 26 lira 25 kuruttur. 
ihale 2490 aayılı kanun hükilmleri clainehacl... , ... ı.. 

caktır. 

Daha fazla mahimat almak ve ıerekli evrakı ı&rmek 
lateyenler Belediye Daimi Encümen Kalemine mlracaat et
melidirler. 

Naklly•t ·Yükletme· Bot•ltm• 

Devlet Demlryollan ve Limanları lıletme U. ldaNe..._: 
20, 11.939 j'ilnG milnakasuı mukarrer iken talip 911Ciıiııa• ....... 

dolayı ıeri kalan atatıda ,azılı depo H ali .. nta.t-Dluıa .,._. 
tahmil ve tabliye iti yeniden açık ekıiltmeye ~bttl..p. 

Ekıiltme ayrı ayrı olmak izere 30.11.1.19 pe .... mlte ıtlbl 'tut 
15 te Sirkeoide 9. lıletme binuanda A. E. komla,.nu ~ 
yapılacaktır· Şartnameler qağıda ya:ıub, istuyon tefltk1erlu .. r .a 
komiıyondao paruaz olarak verilmektodiT. 
t-Alpullu depom: 2-Uzuakaprti Wtiıtlal'M•: 
A-Bir 1enede relecek tahminini A-9ir ••ocle pı..n tahüatl 

k6mGr miktarı 1200 ton. k6•1r miktari ~ı.f.r. 
B-Ton baıma tahmini talıliye il-Ton bqına tahmiai taWiJ• 

bedeli 9,90 kuru• bn.U 20 kuq. 
C-Ton b&fllla tahmini tahmil C-Ton bquaa tU•ial talml 
u~~ .. 14..90 Jıurua. bedeli 14,90' kar'* 

3 - Kabakça Alimantuyonu : 
A - Bir ıenede plec:ek tahmini 

kömb miktara 75 ton. 
B - Ton bqana tahmini tahli7e 

bedeli 14,85 1'uru• 
C - Muvakkat teminat 0,84 kuıru1-

Mıhrıkıt, Benzin, Makini r•llırı Y. s. 

Edim• Askeri Satınalma Komiıyonuadan: 

Ton Cinai Muh· B. ilk teminat ihale T. G. Saat 
300 Rekompo· 7500 lira 1125 ~:~~·939 10 

ze kömürü ..,.....mba 
150 Odun 2775 ,, 411 29-11.339 11 

Edirne ıamizonu için yukarıda cine ve mikdarlan ruab 
mahrukat maddeleri puarhkla aatın alınacaktır· 

Evsaf ve ıeraitini anlamak iıteyenler h• siba it aaatle
rinde yukarıda sözü ıeçen komlıyonda ıörebllirler. 

1ıteklilerin belli ıün ve aaatte kanunun lıtMlll v ... ık 
ve ilk teminatlartyle birlikte Edirne aana)i kıtlumclald Sa· 
tınalma Komiıyonuna müracaatları illn olunur· 

İstanbul Mıntaka Liman RiyaMtüıdem 
Riyuet motö rleri için açık eluiltme ile alıDaeak 10 to• ••&ot 

la 20 ton beaziae talip zuiaur etmetlltlnclea ltir ay •arfıntla puar
lıkla multayaa eclilecektir. 

Taliplerin mazot için yüzde 7,5 daa 62,50 liralık H Ma&İtl '91• 
yilztle 7,5 dan 31~ liralık temioab muvakkat. maklııaa ye7a M.b 
mektuplarile ihale ıüaü olan 12.12.9.19 ..ı. pal 1Ut 14,aG tla (ia. 

!atada Rıhtım ca.&4 .. inde Riya•t Satınalma Ke•İly•••aa •• Ş.... 
nameyi prm•k ve almak istiyenlerin ltiare Ş•botİ•• mlruaatluı 
ilb •lunur. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Birlikler için timdilik t()()f) ton rekompoae made• klmW ... 
rait ve ev.alı dahilinde 1atın alınacaktır. Puarlıfı 27.11.& puar· 
tesi rünü ıaat 11,30 ela yapılacaktır. Muham•en kıymeti 25000 ll· 
radır. Şartnameai ber,On komisyenda ıtrillebilir. istekllleri• temi
nat makbuz ve1a mektaplarile kanunda ;aöı ••ilralarile Mraber 
belli p ye aaatte Ediroeıle MGfiriyet daireıiadeki Sataıaal•a k .. 
mia1•nuaa plmeleri. 

• •• 
Yeril ıaalaaae k•k klmlrtl ahaac:dbr .... : l.t. P. T. T. 111~. 

liaalanaa. 
• • • 

Titrk antrultl alınaealatır. a.k: İıt. Vakıflar Direk. ilA.ları••· 

• • • 
Gu 1atı alınae!akbr. Bak :' end ıltuaaıatla lı•lr Clarlk 

Mullafua Tabura SAK ilhıaa. 
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•u gün ilan olunan 

Münakasa ve Müzayede er Listesi 
Cinsi Şekli Muhm· beti· Teminat Müracaat yeri Gün 

i 
Saat 

A) MUnakasalar 

lnt•at, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Akfam kız sanat okulu binaaınm tamiri aç. elu 5365 16 
Parke kaldırım tamiri ,, 1601 32 
Lağım tamiri 
Latım mecrası yap.: 117 m. 
Mersinde Portakal örnek bahçesinde yap. 

paz. 
aç. eks. 

" 

361 41 
741 23 

1495 -
beton au arkı ile beton yol bordür 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyar~_at_,_H~a_stahane Lvz. 
Gözta,ı: JO t. paz. 

Mensucat, Elbise, Kundura, ~amaşır v.s. 

Elbiıe: 50 tak. aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. a. 

Rekompoıe kömürü: 300 t. 
Odun: 150 t. 
Rekompoze maden kömürü: 1000 t. 
Gaz yağı; 7950 k . 

Müteferrik 

Ege demir v.s. (temd.) 
Flançlı çekme boru ve teferruatı: 5 kalem 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Keailmit ıığır eti 64,8 t. (temd.) 
K. üzüm: 8 t. (temd ) 
Sabun: 2'l t. (temd.) 
Butday ötuttürülmeıi: 225 t. 
Saman: 5n50 k.·yulaf: 122 t. (temd.) 
Pirinç: 5,8 t. (temd.) 
Bulıur: 6,6 t . (temd.) 
Mercimek: 3, 1 t. (temd.) 
Zeytin tanesi: 3550 k. (temd.) 
Teneke peynir: 1080 k (temd.) 
Çekirdeksiz üzüm: 75U k. (temd.) 
Makarna: 4,9 t. (temd,) 
Sebze konıerveai: 3,9 t. (temd.) 

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

Menıucat fabrikaaı makineleri 
Karıfık odun: 9576 kental 
DOkkan ankazı 
Safkan İngiliz tayı : 5 baf (temd.) 
Zeytin 

Çam ağacı odunu: 11978 kental·karııık 
kamar: 259 kental 

Müteferrik 

paz. 
n 

n 

n 

aç. ekı. 

paz. 
aç. ekı . 

paı:. 

" 
" 
n 

" 
n 

n 

n 
aç. ekı. 

paı:. 

,, 

__ .. 
n 
,, 

aç. art. 

" 

k. o 17 

350 -

7500 -
2775 -

25000 -
1391 25 

1430 -
2'l72 -

15552 -

3375 -

1392 -
792 -
418 50 
674 -
378 -
112 50 

1365 -
1365 -

200 -

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

8.12 939 gilnünden açık ekıiltmesi ilan edilen 33 kalem malze· 
me şimdilik alınmıyacaktır. 

Alakadarların bilmeleri için ilin olunur. 

lstanbul Levazım Amirli~i Satınalma Komisyonundan : 

875,000 büyük ve 625,000 adet küçük mat caket düğ· 
mesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30.l 1.939 perıembe 
günü saat 15 te Tophanede lst. Lvz. AmirliğJ Satınalma Ko· 
misyonuada yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 6637 lira 
50 kurut· ilk teminatı 497 lira 81 kuruıtur. Şartnamesi ve 
nftmuneleri Komisyonda görülür, isteklilerin belli saatte Ko· 
milyona relmelerf. 

Türk Ziraat Mühendisleri Birlifinden : 

TQrk Ziraat Mühendisleri Birliğinden üyelerine mahıuı bir rozet 
yaptırılacaktır. Birliğe gönderilecek nümuneler arasında birlik idare 
heyetinin seçeceti en iyi sembole karşılık 40 lira mükafat verile
cektir; müsabaka müddeti 25.12.939 tarihine kadardır. Nümuneler 
posta kutusu 305 Ankara adreıine ıönderilmelidirler. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan 
Komutanlık ihtiyacı için pazarlıkla 3 aded motopompla 30 a· 

ded 7anrın ıöndürme alitı alınacaktar . Taliplerin 30.1 J.39 perfem· 
ite ıünü Çanakkalede Müstahkem mevki Satınalma komiıyonuna 
nıtıraeaatleri. 

Marmara Üsaü Bahri K. Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi 
9 kalem dlSfme bakırdan mamul 

kazan vcsair matbah takımı 
Et 1atırı 

Et balta11 

Tahmini 
Mamul bakırın fiatı 

Adedi mecmu kilosu Jır. 
1538 6,212,350 130 

43 

" 
200 
200 

Tutarı 
lira kr. 

8076 06 

86 00 
106 00 - -- .... 

8268 06 
Komutanlık ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı 9 kalem döj'me 

40'l 39 Samsun Vilayeti 30-11·39 15 -
123 85 

" Bcled. 3()..11·39 15 -
27 10 > 

" 
30-11·39 15 -

55 60 ,, ll 30-11-39 15 -
l 12 50 Mersin Narenciye Bahçesi ve Fltlanl. 7 -12-39 14 -

255 - İzmir Ziraat Müd. 27-11 39 14 -

26 25 Samıun Beled. 30-11-39 15 -

1125 -
416 -

105 -

108 -
170 40 

1166 -

506 25 

105 -
60-
32 -
51 -
29 -
9-

103 -
103-

Edirne Aık. SAK. ~11-39 10 -
> 

" 29·11-39 11 -
:ıı n 27-11-39 11 30 

İzmir Gümr6k Mu haf. Taburu SAK. 28-11-39 15 -

Yükıek Mühendiı Mektebi SAK. 
D. D. Y. Haydarpaşa 

Bornova Tümen SAK. 
Balikeıir Aık . SAK. 

n " lzmir Lvz. SAK. 
Y ozıat Aık. SAK. 

4-12-39 15 -
12-12-39 10 30 

27-11~9 11 
30· 11-39 11 
29-11-39 11 
27-11-39 10 -
1 ay zarfında 

İzmir Gllmrük Mubaf. Taburu SAK. 27-11-39 10 -
n 

n 

" > 

,, 
> 
,, 

n 
,, 

> 

> 

n 

" 

21-11-39 ıo 30 
27-11-39 11 -
28·11·39 10 -
28·11-39 10 -
28· l l ·39 11 -
28-11-39 14 -
28-11·39 14 -

• - • • • ... • a • .._ .J V • _ - _ /W 4 • ~n • • 
Tramvay Cad. 

71 82 Samıun Orman Çevirıe MOd. Ank. J0.11-39 14 -
fst. Beled. 27-11-39 14 -
Ziraat Yek. Veteriner U. Mad. Ank. 3-12 39 
Bornova Zeytincilik lstaayonu Müd. 27-11·39 14 -

113 - lçel Orman Çevirge Müd. 11-12-39 15 -

bakırdan mamul matbah takımı ile ~ kalem matltab e•ovatı pazar 
lıkla aatın alınacaktır. 

Pazarlıtı 30 ikincitetrin 939 perşembe ı\lnil aaat 14 te İzmitte 
Teraanekap11ındaki komisyon binaaında yapılacaktır. 

Tahmini fiyatları yukarıda hizalarında ıösterilmittir. Umum bir 
ıartnamede olup ilk teminatı b'20, 10 liradır. Bu İf• aid tartname 
İstanbul K&11mpafa D2. Lvz. Satınalma Komisyondan ve komisyo• 
numuzdan bedelıiz olarak alınabilec:eti ıibi nürııunıleri de komi.· 
yon da ıörülebilir. 

Pazarlıta ittirak edecek iıteklilerin 2490 1ayılı kanunun tarifatı 
veçhile bu İfle alakadar olduklarını i'Österir ticaret veaikalarile bir
likte ilk teminat makbuz veya banka mektublarına muayyen gün ve 
saatte komiıyon Baıkanlıtına verm•leri. 

Adliye V ekalettnden : 
İatanbultla Adil Tıb İ. M. lütüne teslim edilmek ve tartname· 

ıindeki evıafa uyi'un olmak şartile bir aded deli ve ölü nakline 
mahıua kamyonet açık ekıiltme ıuretile alınacaktır. 

Ekıiltme Ankarada Vekilet Levazım ve Daire M. lüfii od&1ıD· 
da toplanan Eksiltme Komiıyonunca yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedel 2950 liradır. 
Muvakkat teminat 222 liradır· 
ihale 11.12.39 tarihine teaadüf eden pazarteıi ~nü aaat 15 te 

icra edilecektir. 

İstekliler tatil ıüo ve ıaatleri haric olmak Ozere bu i.. aid 
fart.nameleri her j'Ün A!1karada Vekalet Levazım MüdilrlüfQnden 
ve lstanbulda Adli Tıb 1. U. M, lütünden bcdelliz olarak alabilir. 

Taliblerin muvakkat teminatlarını Mal1andıklarma yatırdıklarına 
dair makbuı;larile birlikte muayyen i'Ün ve taatte Vekilet Ekıiltme 
Komisyonunda huır bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan= 
İstanbul Komutanlıalı birlikleri ihtiyacı için on adet bü· 

yük bakır kazan pazarlıkla satın alınacaktır. Müaakasasma 
7 birincikinun 939 perıembe aünü saat on birde baılanacak 
V• aynı günde ihalesi yapılacaktır isteklilerin belli aün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna &'•l · 
melerf. 

Devlet Demlryolları İtletme U. MtıdO.rlüfOnden : 
Muhammen bedeli 2272 lira olan muhtelif eb'adda bet kalem 

flançlı çelik çekme boru ve teferrilatı 12.12.39 aalı ıünü saat J0,30 

İNŞAAT MALZEMESİ 

ISTANBUL PİYASASI TOPTAN FIY ATLARI 

Alça 7erli '° ki'.lak terltaaı 180 
,, ,, 40 ,, ,, 80 
,, alman 

Aafalt yerli 
so ,, ,, 

kHosu 

" 
,, eeDebi 

Çimenle natdrel tonu 
,, süper 

" 
Çini (mezaikten) tanesi 
,, (çimentodan) 

" 
Fayanı ecnebi 

" 
" ,, (akaamı) 

" Kireç (ıu) tonu 
,, (toııc) " 

(t ) kiloıu " aı 
Kiremit (Bakırköy) tanesi 

,, (Eskişehir) ,. 
,, (Kltabya) ,, 
,, (BGyiikdere) ,, 

Kitnk (çimento) ıantimi 

,, (toprak) numara11 
,, (dl>kme boru) k.iloıu 

,, ( ecnelai) " 
Mermer (yerli iflenmit) metre murabba 
Tuğla (Btıyükdere prese) bini 

,, (Feriköy delikıiz) ,, 
,, (Kltıthane delikli) ,, 
,, ( ,, dellkıiz) ,, 
,, (ateı, yerli) tanesi 
,, ( ,, ccnelai) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kerelle (d6temelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 

" 
(tavanhk klknar kordonlu) ,, ,, 

,, (kaplamalık çıralı) 
" 

., 
., (11vadibi köknar) 

" 
,, 
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20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4200 
4200 

4 

·~~~~~~~~-:-:---=--~~~ 
da Haydarpafada Gar binasındaki Komisyon tarafından açı 

11 
me uıulile aabn aınacakhr. ""'t fi 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 170 lira 40 kuruıluk mu"~ııO 
minat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte ekailtmo r 
tine kadar Komisyona müracaatları lazımdar. k pi 

Bu ite aid ıartnameler Komisyondan paraaız olar• / 
maktadır. ___.-/ 
~~---o~=--·---===-_...---~-----...-~--.-----....,.._.-

Erzak, Zahire, et ve Sebze 
el'" '··-ul.#wl ı...o "cu.ıuı Auıu-ıagı ,:,llLuu:ılma Komııyonun 

Kilo Kilo 
33000 lıpanak 22200 Lahana 
30600 Paraaa 3650 Havuç ı5 
Yukarıda yazıla 4 kalem sebze 28.11.39 aalı rOnü ıast f' 

Tophanede Lvz. amirliği ıatınalma komiıyonuoda pazarlıkl• 
111

el• 
caktır. Anadolu cihetinin ilk teminatı 64 lira 29 kuruf, f{ll,011 

iletinin ilk teminatı 199 lira 74 kuruftur. lıteklilerin beUI J 
saatte Ko. na gelmeleri. ~ı;-JI 

• • • 76 ton .r;eytin tanesi alınacakbr. Kapalı zarfl• e~:ıill ~ 
1l.12.39 pazartesi ıilnü ıaat 15 de Tophanede lıt. Lvz. AoJ'ur• ~ 
tınalma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1~ ~lil' 
teminatı, 1026 liradır. Şartnamesi komiıyonda ıörülür. •:jr ; 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını eluiltme aaatindeıı 
evvel komisyona vwmeleri. ti 

1ııll " • *• 70 ton zeytin yatı alınacaktır. Kapalı zarfla • V J 
12.12.39 ıalı gilnü aaat 15,30 da lstanbul Toplıaned~ ~ 
zım Amirli;i aatınalma komisyonunda yapılacaktır. TahıJJ'~~ 
32200 lira, ilk teminatı 2415 liradır. Şartnameıi komiıyond• ~,ılt 
isteklilerin kanuni ve1ikalarile beraber teklif mektuplarını e 
saatinden bir ıaat evvel komisyona vermeleri. -4 

. ,~.ı~ * • • 86 ton 1abun alınacaktır. Kapalı zarfia eluiltın••~ tııı' ~ 
aalı günü ıaat 15 de Tophanede fıtanbul Levazım Amirlitı •:,ıııı-' 
komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 27520 lira ilk .. 
2064 liradır. Şartnamesi komiıyonda ıörühlr . 

111 
' 

İıteklilerin kanuni veıikalarile beraber teklif mektupl•''. 
siltme sutinden bir ıaat evveline kadar komisyona verJJJ•ıerı• 

. 
d " . Çanakkale Mst. Mvk. Satmalma Komisyonun a ~r 

63200 kilo kuru faaulya pazarlıkla satın alınacaktır. Se~;,i 1ı 
loıu 14 kuru~tan 8848 lira biçilmiştir. ihalesi 4. 12.939 paı• 

011
111' 

··1 nil ıaat 11 de Çanakkalede M.t. Mvk. Sahnalma Ko•• ~( 
7apılacaktır. 'h I• t 

isteklilerin teminat akçeleri olan 654 lira 60 kuruıu 1 '
1 

~ 
nunun 2 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte Koıııi•Y011 I 
racaatleri. lb'I' 

• • • 40600 kilo kuru faıulya pazarlıkla utın alınacaktıt·s,tıll~ 
4.12.939 pazartesi pnü 1aat 10 da Çanakkalede Mat. Mvk;

1
,t 11 

ma komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosuna 14 kuruf 
1
, 

min edilmittir. 
1 

ıb' 
1 

lateklilerin teminat akçeleri olan 426 lira 30 kurufll ~ ~ll!o' 
kanununun 2, 3 Oncil maddelerindeki veaaikle birlikte kO 
müracaat etmeleri ,J!,,' 

ktl'' " • • • 45,000 kilo kuru f &1ulya pazarlıkla satın almaca 
5 

t• 
kiloıu 14 kuruttur. lhale1i 4. 12.939 pazartesi ıünQ Hat JO, ( 
nakkale Mil. Mvk. Satınalma Komiıyonunda yapılaeakt~r· I• ~'11 11 

lıteklilerin teminat akçeleri olan 472,5 lirayı ve ıb• 4rıc' 
nunun 2, 3 Gncfl maddelerindeki veıaikle birlikte Ko. n• OS k 

etmeleri. ,aıt"' 
• • • Atr.tıda yazılı erzakların pazarlıkları blzalarınd• y.o-J,f 

len ıün ve ıaatlerde Çanakkalede Mat. Mvk. Satıaalm• 
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İzmir Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma Komisyonundan: 
~~llda yapılacaktır. İıteklilerin teminatları ve 939 ıeneai ticaret ve
~~ıile birlikte komisyona müracaatleri. 

111
•i Kilo Muham. bedeli ilk teminat 

134,000 
82,000 
50,000 

Kr. San. Lira Kr. 
12 50 1256 25 
12 50 768 75 
Z7 1012 50 

İlaale 
fÜn ve ıaat 

30. 1 1.938 10 
" 10,5 

2.12.i>39 10 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
' 140 ton nohudun kapalı zarfla eksiltmesine istekli çık· 
"-dıfından pazarlıkla eksiltmesi 21.11.39 pazartesi eünü 
> t 15,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma komfs
l~Qunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 15400 lira. Hk teminatı 
~tSS liradır. Şartname ve nümuneıi komisyonda görülür. 
te~klilerio kanuni vesikalarile beraber belli ıaatte komisyona 

"lleleri. 

Süloğlu Askeri Satınalma Komisyonundan: 
" b~1 liasköyde, Hacıdaniımendde ve Yağcılarda bulunan bir· 
1 ~erinin her biri için evsafına a-öre onar ton sığır eti pa· 

"'1 lıkla ıatın alınacaktır. Pazarlıjı Süloğlunda aıkeri satı· 
~ tne. komiıyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 27.11.39 pa· -- .··ı aünü saat 14·14,45 ve 15,45 te komisyonda bulun-

' e.rı, evsafı komisyonda iÖrülQr. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
~ 10() ton nohudun kapalı zarfla ekıiltmesintl.e talip çıkmadıtından 
'-tı rlılda ekıiltmeai 27.11.939 saat 15 de Ankarada LV. amirliti 

11•lına komiıyonunda yapılacaktır. 
"- Prtubamm~n bed~li I0.?00 lira ~~k" t~minah 750 liradır. Şart
•-.·• Ye uumunesı komıayonda iOrulur. Kanuni ve ticaret oda11 

•ktaı ve teminatla belli vakitte komisyona müracaat edilmeıi. 

İzmit Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~!2600 kilo sabunun açık eksiltmesi 11.12.39 pazartesi 
>, U ıaat 14 te İzmitte Aıkeri satmalma komisyonunda 
~11-caktar. Muhammen tutarı 4410 liradır. ilk teminatı 331 
~tdır. İsteklilerin belli gün ve saatte ilk iemfnatlarile bir· 

' .. İzınitte Aıkeri Ssatınalma komisyonuna eelmeleri. 
tG • • 21 ,600 kilo pirincin açık eksiltmesi 11.12.939 pazartesi 
>,:G ıaat 15 le lzmitte Askeri Satmalma komisyonunda 
\, •1-caktır. Tahmin tutarı 6372 liradır· ilk teminatı 480 
~btr. İsteklilerin belli eün ve saatle ilk teminatlarile 

le lzmitte Askeri Satınalma komisyonuna ıelmeleri. 

Bahkel'ir Aıkeri Satmalma Komiıyonundan : 
~ l<apalı zarfla ekıilwteye kouu}au VO ihale j'ÜnÜ muayyen vak

' hiç iıtekli zuhur etmemiş olan kor ihtiyacı için 22 ton aabun 
'>' a.arfuıda intaç edilmek üzere pazarhta çevriJmittir. 

'bit pazarlıj'ı ~9.11.ü.39 çarfamba j'ÜnÜ ıut 11 de Balıkeair Ker 

1~1ına Komiıyonunda yapılacaktır. 
'tteldılerin müraoaaUarı. 

1\. Bornova Tümen Satmalma Komisyonundan: 
~emıı için kapalı zarfla münakasada bulunan 64800 
Ateıilmiı sıiır etine gününde istekli çıkmadıiından bir 

~\rtında pazarlık suretile satın alınacaktır . 
1At pazarbiı 27.11.39 pazartesi günü saat 11 de yapıla· 

~'t-hınin edilen umum tutarı 15552 lira olup ilk teminatı 
liradır· 

ş.rtnamesi her eün komisyonda &'Örülür. 
lk.ıUtmeıine ittirak edeceklerin yukarıda bildirilen vak
~ teminatları ile birlikte Bornova askeri ıatınalma ko-
0nuna aelmeleri ilan olunur. 

Miktarı Umu• tut. Muvak. te. Eksiltme Ekıiltme 
Cinıi kilo lira kr. lira tarihi ıaati 

• • 

MUZA YEDELER 
Pirinç 5800 1392 00 105 27.1 J.939 10 
Bulıur 6600 792 00 60 > > O ~• 
M 1 ,~ 

ercimek JlOO 418 50 32 > ::ı> 11 İçel Orman Çe-rfrl'e MOdOrlilfünden: Zeytin taneai 3550 674 00 51 28.11.939 JO 

Ç
Teneke peyniri l080 378 00 iU > > I0,30 
ekerdekıi1: azam 750 112 50 g > :» 11 

Maha•men nhit fiyatı 
kental Cinıi Lira k. 
1 f978 Ça111 atae1 o.lun O 12 

Makarna 4900 931 00 70 , > 14 
Seltze konaervaıi 3900 1365 00 103 > > 
Gazyatı 7950 1391 25 105 

n n 

: 4,30 
15 

İ~mir ~ilınrilk Muhafaza taburu senelik ihtiyacı için aç.ık eksiltme 
ıuretıyle munakasaya kenulan yukarıda cinı ve miktarı yazılı iaıe 
maddelerine 16, 17.11.939 tarihinde yapılacak pazarlıklarına iıtekli 
çıkmaciıtından hizalarında iÖ•terilen ıün ve ıaatlerdo pazarlıkları 
yapılacaktır. 

Şartnameleri komiıyonda flırüleltilir. 
lıtoklilerin 2490 uyılı kanunun ikioei ve ÜflncG maddeıiade ve 

fartnamelorinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat makb1l:ı veya 
banka mektuplariyle birlikte pazarlık aaatintl.e lzmir Beyler ıokatı 
arkaıı Geri tütGn lıumpanyuı yanında tabur Sabnalma Kemiıyonu
na m\lraoaatları. 

BORSA 
ÇEKLER 

24 - 11 lgJ9 

5.21 
129.60 

?..9525 
6,7875 

29.1475 
69,0075 

21.2875 
0.965 
l.60'l5 

13.5325 ~ 

23.6825 
9.915 
2.48: 

31.4587i 
ll.0125 

• 

ŞEHİR TIY A TROSU 

T epebaıı Dram 
' .k11mı 

, _ ~ 

Gece ıaat 20,30 da 

ŞERMIN 

lıtlldil Caddeıi Komedi 

kıımında 

GGndüz saat J ( de 

B~R MUHASiP ARANIYOR 
Gece Mat ~. 30 da 

259 karııık kömilr O 25 

içel vilayetinin Tarauı kazaaı dahilinde BH tepe .inlet erma -
nından 11978 kental enkaz Çam edunu 259 kental karıtık klmGr 
Salata çıkarılm1fhr. 

Enkaz Çam odununun boher kental 12 Ye kl•ftrila MJ.er 
.kentalı 25 kuruıtur. 

~rtname ve . mukavelename projelerini ılSr•ek iateyenleria 
Mersın orman çevırie mildürliltüne ermen blsli'e ıeflitine n Aa
karada orman umum müdürlütüne m\lraaaat etmeleri. 

Satıf 11.12.939 a-ünü nat 3 de Merain orman çevirıe mi.lir· 
lüjünde yapılacaktır. 

Satıı mmumı olup açık arttırma uıulile yapılacaldır. 
muvakkat teminatı 113 liradır. 

Taliplerin tartnamede yazılı Yeıikayı ıetirmeleri l&zım•ır. 

Devamı 4 actl ıarfatl..a 

lstanbul P. T. T. MüdUrlUgUndın: 
Panl'alh Merkezimiz kıtlık kömür ihtiyacı elarak M t•a yerli 

ıazhane kok kömürü alımı açık ekıiltmeye konulmuıtur. 
Ekıiltme J3.12.939 çarıamba pnü saat 15 de B. Peıtahaae ~i· 

naaı birinci katta P. T. T. Müdürlütü odaaında teplanacak Alı• la• 
tam Kemisyonunda yapılacaktır. 

Bebor tenunun muhammen bedeli 22 lira. Hepılain 770 lira, 
Muv~kkat teminat 57 lira 75 kuruıtur. 

uteklilerin olbap•aki fenni ve ekıiltme f&J'lnameleriai ıarmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak:üı:ere çalııma pnleria.le •HkGr 
Müdürlük idari kalem Levazım kıımına ekıiltme ıün ve aaatin.le de 
939 seneıi için muteber Ticaret Odaaı veaikaıı ve muvakkat teminat 
makltuzile birlikte Komiıyona müracaatları. (9676) 1-4 

_... -· - -- ,., ~ -.. 
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1 15TAHBUL VAKIFlAR DIRfKTDRlUfiUNDtN ----

Londra 
Nevyork 
Pariı 

Miline 
Cenevre 
Amıterdan 

Berlin 
Brükıel 

Atina 
Sofya 
Prağ • 

Madrid 
Vartova 
&udapeşte 
Bükreı 
Bel~ad 
Yekobama 
Stokbelm 
Moskova 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Merkoz Bankaıı pefİn 108 -
Erıani 19.70 

!EMAŞA l AlEMi 

- HALK OPERETi 

ı· 
Bu akıam ıaat 9 da 
Pazar matine 16 da 

Operet 3 perde 
GÖNÜL 

BELASI 

Her akpm Bayan Mual· 
16., Salahaddin Pınar -re ar· 
kadaıları· 

Tarihi kostümlü tablo 

SAZ, CAZ, KABARE 
VARYETE 

Bütün programla her pazar 
içkiılz çaylı matine 

Gureba Haataneıine 200 ilA 250 ton Tilrk Antraaiti (S~•ikek) 
kömürü kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. MezkQr ldJ•I· 
rün beher tonunun muhammen bedeli \24) liradır. hk teminat "50 
lira.dır. İhalesi 7.12.939 tarihine müsadif perşembe fÜnO ıaat oab ... 
te latanbul Vakıflar BatmGdürlütü binaaında toplanan Keml.1oada 
rapılacaktır. Şartnamesi her ınn Levazım kalemiatl.o ılrlleltilir. 
lıtekliler 2490 sayıla kanunun tarifi veçblle bazırla1acal.lara teklif 
mektublarını ihale aaatinden bir saat evveline kadar makbua muln
b;linde Komisyon Riyasetine vermelid:r. Poıta ile ıöaderilecek 
wektublar da yine ihale aaatinden bir saat evveline kati.ar ıelmiı 
bulunmaları tarttır. Postada olacak a-ecikmelcr kabul Milmea, 

• 
(9517) Tel. 43776 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1a ikinci Teşrin 1939 vaziyeti 

A K T 1 F: PA '8 I f:: Lır.-·

ı~.000000 .-Deniz Lavazım Satınalma Komisyonundan: 
,rın.,._ Muhammen bedeli 
i""" kilo toz ıeker 19558 
·l l.939 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde 
~olunan Hatların yüksek görülmesinden yukarıda yazılı 
l kilo toz tekerin 28.IJ.3~ tarihin• rashyan salı aünü 
~,30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
1 ti teminatı 2933 lira 70 kurut olup ıartnameaini ıör· 

~İleyenlerin her eün ve eksiltr~eye iftirak edeceklerin 
li ıün ve saatte Ka11mpa1ada bulunan komfıyona mQ· 
llerı. 

t(. Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~~e:ı birlikleri ihtiyacı için açık ekıiltmeye konulan 8 ton 

'*ille talip çıkmadıj'ından bermucibi kanun on a-ün u:ı.atılmıf. 

~e 30.11.939 perşembe ıriinü saat 11 do Balıkeıir kor aatm 
llliıyonunda yapılacatından isteklilerin müracaat etmeleri. 

~y 0ıaat Aıkeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 

l l.939 da ihalesi yapılacak olan 57750 kilo saman ve 
~ kilo yulafa talip çıkmadıiından 2490 sayılı kanunun 

Ci maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alına-

~klUerin her ıün Satınalma Komlıyonuna müracatları 
"nur. 

~levazım Amlrlıfl Satınalma Komlayonundan: . 
~ft ınüstahkem mevki birlikleri için pazarlık suretli• 
~, buiday öğüttürülecektir. 

rlık 21.11 .39 pazartesi aünü saat onda kıılada lzmir 
~~ i.ınırliil Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
~,anın edilen tutarı 3375 liradır. 
.:~tnatı katiye akçesi 506 lira yirmi beı kuruıtur. 
~~tıl\ıne her iÜn komisyanda görülebilir· 

rlata lttlrak edecekler teminatı katlyelerJyle birlik. 
9-attnden evvel komlıyona müracaatları. 

Kasa: 

2 Altın: Safi kilotram 15.500.30 
Banknot 
Ufaldık 

Dahildeki Muhabirler : 

Lir:l 

21.802.414.36 
17.203.463.50 

t .492.225,35 

Altın: Safi kiloiram 
Tilrk liraaı 

678 .111 95H.816.81 
260.797,85 

Hariçteki Muhabirler : 

Altın aafi kiloıram: 10.010.!49 ı•.080.216,46 
Altına tahvili kabil ıerb•ıt dövizi 
Dij'cr dövi:ı.ler ve borçlu klirinı 

... SJ.659, il 

bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi. evrakı nakdiye kartılıt 
Kanunun 6-8 inci meddelerine tev· 
fikan baaine tarafından nki t.diya t 

Senedat Cüzdanı : 

Ticari ıenetler 

4.571.»51.65 

1 158.748.56.3.-

17.007.666.-

208.122.641 ,90 

Esham ve Tahvillt Cüzddanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiy.u 
A- ) kartılıtı Esham n Tahvilat (lti

ia 

(bari kıymetle) 
8-S.rbHt Hbam ve tabvillt 

Avanslar: 

Hazineye kııa vad.ti avanı 
Altan n dlSYia ilaerine 
Tahvilat ~berine 

Ht11edarlar: 
Muhtelif: 

47.587.684,97 
7.566.M7,68 

i .717.000,-
9.116,97 

7.837.371,"8 

Lir . 

40.498.103,21 

1.!14.614,76 

ıs.691.m,22 

141.440.897,-

208. 1 :!2, 64 l , 90 

55.1M.232,65 

16.56.3.~.45 

4.:S00.000,-
17.445.326,79 

Yekdn: 503.630.541,98 

Serm'.tJ•: 

?!:•i. at akçeıl : 
Adi H fevkallde 
Ha.autl 

Teda vüldekl Banknotlar : 

Lira 

4.217.134,!5 

6.000.000,- I0.217.13",25 

D•ruhte edilen evrakı nakdiye 1~.748.563,-
Kanunun 6-8 inci meddelerioe tev· 
fikan ba:aine tarafından nki tediyat 17.307.666,-

D•rubte edi. evrakı nakdiye bakiyHİ l.tl.4"0.8'n',
Karflhtı tamamen altın olarak ill-
nten tedavüle va:ı.edilen 17.000.000,-

Reukont mukabili iliveten tedavG· 
le vazedilen 138.000.000,.=._ M.440,897 -

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 3.224.55 
Diter dövizler ve alacaklı klirinı 
bakiyeleri ~.665.588,93 40.668.813,"8 

Muhtelif : 105.244.372,33 

Yekdn: 503.830.541,98 

1 Temmua 1938 tarihlndea itibaren : iıkonto baddi % .t Altan laerine Y. ~ 
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ABONNEMENTS 
Ville et Provlnce 
3 mola Ptn 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger: 12 moiı Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quotidlen d•• AdJudlcatıons 

UNAKASA GAZEJ 
ADMINISTRA TION 

Galata, F ermeneciler Cad· 

Kenber Han, 2me Etng~ 

No. 8-IO 11-12 

Botte P-o.tale No. J 261 

-

Pour la Publicite ı'adre11er 
i. l' Admlnlıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat T~lepbonc: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudlcations Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de &
1adjudication 

Mode Prix 
d'adjudicat. eatimaüf 

Caution. 
proviloire 

Cıeu d";djudication et du 
Cahier de1 Cbaraea Jours Heureı 

A) Adjudications au Rab~ 
Conslructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel 

Rep. Ut. ecole Arta Jeunes Filles Publique 5365 16 
., pave ,, 1601 32 

Conıt. rirole et bordure de route dans jardin ,, 1495 -
Mod. Oranrcı a Mersin 

de Construction-Cartographle 

402 39 
123 85 
112 50 

Vil. Samsun 30-11-39 li -
Municip. Samsun 30-11-39 15 -
Jardin et P6piniere d'Oranıeı a Merıin 7-12-39 14 -

Trav. canalisation Gr~ İl gre 361 41 27 10 Municip. Samıun 30·11·39 15 -
n ,, : 117 m. Publique 741 23 55 60 > » S0-11-39 15 -

,.roduits Chimiquea et Pharmaceutiques·lnstrumenls Sanitaires-Fourniture pour Hopilaux 
-----------------------------------~-=- ~ ~~-------------
Sulfatc de cuivre: 10 t . Gre a rre le k. O 17 

Habillement - Chausaures - Tisaus - Cuirs 
Costumes: 50 complets 

Combustible .. Carburant-Huiles 

Charbon recompose: 300 t. 
loiı: 150 t. 
Charbon de terre recompose: 1000 t . 
P'trole: 7950 k. 

Divers 

Lime, fer ete. (aj) 
Tuyaux i. flanches avec acceu.: 5 lots 

Provisl ons 

Vian.ie de boeuf; 64.8 t. (aj) 
Viande de boeuf: 48,6 t. 
Viancie de boeuf: 300 t. 
Paille: 861120 k. 
Viande de mouton: 21 t. 
Lentilleı: 100 t. 
Raiıin ıee et prunes cÜryani• 
Pain: 42 t . 

Publique 

Gre a gre 
, 
> 

n 

Publique 

Gre a ıre 
Pli cach 
Gre iı gre 

» 
,, 
,, 

Publique 
Viande de mouton: 7 t. n 

Poirreau: 3 t.·choux: 3 t. epinards: ~ t.-oignonı: Gre a ıre 
2 t.-p. tie terre: 3 t.-ccleri: 1 t.-f~ve fraiche: 1 t, 

Farine: 270 t. Pli cach 
V erınicelles: 10 t. Publique 
Uaearoniı: 40 t. Pli caoh 
Beurre: 3 t. (ai) PubHquc 

Pain: 85 t . (aj) 
leurre: 3 t. > 

Peiı·ehicbe: 1,5 t.-oignonı: 4 t.-pemmes de 
terre: 5 t. (aj) 

350 -

75CO -
2775 -

25000 -
1391 25 

1430 -
1272 -

1555! -
11178 -
75000 -

8611 -
6930 -

15100 -
3117 -
4620 -
2800 -
2000 -

32292 -
t500 -
8800 -
3000 -

le k. O 09,50 
> 1 50 

.!11er• en poudre: 2 t .-id. earre: 2 t. (aj) 
L6rumeı: 29 lotı (aj) 

le k. 0,26-0,SO 

Peiı·cbicbe: 100 t. (aj) 
> 140 > ,, 

Haricotı ıecı: 63,2 t. 
> > 40,6 > 

• ,, 45 " 
ile cencaı.O: 134 t. 

> » 82 " 
Riı: 50 t. 
Vtande de bocuf: 20 t. 
Secre: 70 t. ( i) 
lphaardı: 33 t.-poireau: 30,6 t.·ehoux: 22.I t. 

carrotes: 3650 k. 
Savon: 12,6 t. 
ltlı: tı,I t. 
Ollvur 76 t. 
Muile d'oliveı: 70 t. 
laYon: 86 b 

Riı: 5,8 t. (aj) 
116 eoncaue: 6,6 t. 
Lllltillet: 3,1 t. 
Olivea: 3550 k. 

(al) 
> 
> 

Proaaae en bidon: 1080 k. (al) 
Raiıin 1anı pepin: 750 k. (aj) 
Macar niı: 4,9 t. (aj) 
ConıerYeı de leıumeı: 3,9 t. (aj) 
81' a moudre: 225 t. 

Adjudications a la surenchere 
S6ıa•e: 40 t. 
Metear ete. 

Decembreı bit. 
D iveneı machinea 

Bo\& 9576 qulnt. 
Troneı de 1apin: .. 448 m3 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 
Publique 

,, 
Pli cach 

" 

» 

,, 
" Publique 

Gre a gre 
> 

,, 

Publique 

,, 
> 

> 

> 

10000 -
15400 -
8848 -

le k. O 14 
,, o 14 
,, o 12,50 
,, o 12,50 
,, o 22 

19558 -

4410 -
6372 -

13680 -
32200 -
27520 -
1392 -

792 -
418 so 
674 -
378 -
112 50 

1365 -
1365 -
3375 -

200 -

255 - Oir. Agriculture lı:mir 27-11-39 14 

26 !5 Municip. Samıun 10·11-39 15 -

1125 -
416 -

105 -

108 -
170 40 

1166 -
838 35 

5000 -
646 -
520 -

2250 -
233 78 
346 50 
210 -
150 -

2421 90 
187 50 
660 -
225 -

249 38 
158 75 

55 '50 

84 -
171 28 

7500 -
1155 -
654 60 
426 30 
472 50 

1256 25 
768 75 

l01r.1 50 

2933 70 

331 -
480 -

1026 -
241fi -
2064 -

105 -
60 -
31 -
51 -
29 -
9-

103 -
103 -
506 25 

7l 82 

Com. Ach. Mil. Edirne 

.. " ,, ,, 
C. A. Bat. Sarv. Dauan. lzmir 

Com. Aeb. Ec • lnren. Gilmöşıuyu 
lere Expl, Ch. de fer Etat H. paşa 

Com. Ach. Oiv. Bomeva 
,, 

,, 

" 

lnt. lzmir 
Mil· Edirne 

,, 
,, 

" n 
Com. Perm. Mun. Iıt. 
Com. Ach. lnt. Ank. 

,, 
,, 

,, 

" ,, 

,, 

Mil. Oartyol 
Int. Ank. 

Comm. Gen. Prot. For~ts Anlı:. 

Oir. Ecole Agentı de. Pollce 
,, 
,, 

,, 
» 

,, 
> 

,, 
,, 

Com. Ach. lnt. Ank. 
Com. Ach. Int. T opban• 
Com. Ach. Plaee Forte Çanakkale 

,, ,, 
" ,, , ) 

" " > > 

> Mil. Sülotlu 
Com. Ach. lnt. Marit. Kaaımpa~a 
Com. A•h. lnt. Tophane 

n Mil. lamit 
,, ,, 

Com. Ach. lnt. Tophane 
,, ,, 
,, ,, 

C. A. Bat. Surv. Doyan. lzmir 
,, 
,, 
» 
, 
,, 
» 

" 

,, 
,, 
.. 
,, 
,, 
" > 

Com. Acb. lnt. Iımir 

Coop6ratin T ckir 

29·1 t-S9 10 :_ 
29-11-39 11 -
27-11-39 11 30 
28-11-39 15 -

4-12-39 ıs -
12-12-39 10 30 

27-11-39 11 -
6-12-39 15 -

30-11-39 15 -
28-11-39 11 -
30-11-39 14 -
30-11 .39 11 -

+12-39 14 -
8-11-39 14 -
&-1'.2 .. 39 15 -
4-li-3' 14 -

11-12-39 14 -
8-t!.39 15 -

11-12-39 15 -
27-11-39 15 -

6-12-89 10 -
6-12-39 11 -
6-12..a9 14 -

6-12-3!> 15 -
6-12-39 l~ 30 

27-11-39 15 -
27-11-39 15 30 

4-12-39 11 -
4-12-39 10 -
4-12-59 10 30 

30-11-39 10 -
30-11·39 10 30 

2-12-39 10 -
27-11-39 14 -
28-11-39 11 30 
28-11-39 15 -

11-12-39 14 -
11-12-19 15 -
11-12-39 1~ -
12-12-39 15 30 
12-12-39 15 -
27-11-39 10 -
17-11-39 10 !O 
27-11-39 11 -
21-11-39 10 -
28-11-39 10 -
18-11-39 11 -
21-11-39 14 -
28-11-39 14 -
27-11·39 10 -

Bur. Exeeuttf Fatila Şehsadehaıı 10, 4-12-S9 10 -
Feyl'.iye Çarı111 No 20 

Cem. Perm. Mun. Iat. 27-11-39 14 -
Bur. Fiıc Beyotlu Kuru9qme T~am• 27-11•39 11 -

ny cad. No 112 
Oir. Fortb Samıum 80-11-39 14 -
Expt. Etat Fortt Ala9am~a Dursunbey 4-12·39 16 -

(J dncil sahifeden devam) 

Bornova Zeytincilik Jstasyonu MüdürJüfünden: , 
lamir Beraova tosaıa Gxerinde kain zeytincilik iıwyonu ~,ı 

ıiaia mevcut zeytin ataçlarının mahı•lil kötürQ olarak .. ' 
kuarlattırılmııtır. lif 

Şeraiti anlamak iıtiyenl.,- her ffto iıtuyon mGdQriyetlne f 
ler. ııtl 

Alıcıların 1abt ıüntı elan 'Z'l. l 1.939 Paaarteai uat 14 t• 
yonda teplanacak aatq komiıyoauna milracaatları ilin olunur· 

Ziraat Vek!leU Veteriner U. MftClürlOfünden ! ,f 
26.11. lQ.39 pazar günü aaat 13 do Ankara lıipodromund• ıeıi" 

athrma ıuretile ıatılacatı ilin edilen Karacabey laarası yetip>" ~J' 
den m tlotumlu ve 1940 anaajmanlı koıularma kayıtlı 5 ..•• ı 
lnaili• tayının ıöritlen lüzum üzerine satışlarının 3. 12.1939 P1,; 
ıGnOno tillk edeldifi ve 1abtın mezkur l'Ünde aaat 13 te y•P

1 

tı ilin olunur. 

Dursunbey Alaçam Devlet Orman lıletmeıl Revir 
AmlrliAJnden: jı1~1 

Duraunbay devlet orman itletmeıi istuyon deposunda ıV~ 
mevcut 473 aded muadili 448 metre mikib 890 desimetre ısı 
çam tomrutu açık arttırma ile 1&hlıfa çıkarılmııtır. JıJ,tll 

Tomrukların ayra• bat keame paylara mevcmd. ve kabu f'~ 
yulıauı elup baoim kabuksuz orta ku~ur üzerinden heaabla11ss>~, I 

Tomtuklara aid utıı ıartnam .. i latanbul, Ankara, 8alılt0 ~ 
man çevirıe m.Gdilrlüklerind.e va Ourıunbey revir imirlitinde ,Jl 
lebilir, Tomrukların ltehcr metre mikibının muhammen bed 
Ura 70 liradır. • / 

İıteklilerin ,Uzd.e 1,5 muvakkat pey akçelerile 4.12.39 p•~/ 
fGnG 1&at I~ ta DuraunHy Revir amirlitino mOracaatları iliO 0 

Beyoilu T ahıilit Müdürlüiünden: 1 
Muamele ve iıtiblik vcrıilere merkez tubeıinc muaııı•1e c" 

ve cıeuaından olan borçlarından dolayı Kuruçeşmede Trana"'f lı' 
daıinda 112,114 No. da mensucat fabrika sahibi Reşit Sevil~~~ 
altına alınan G. Söbne marka kola makinesi il e 1 add ç 1ı J 
3,2 5 No. lı teli makiııeıi 27.11.939 tarihine aıilaadif paı:•rte~): 
nü ıaat on ile on bir arumda açık arttırma ıurctile .. ıı.- çı ~;' 
cakbr, Talip olanların ı:aezkur filo ve saatte mahallinde blltıı 
elan icra heyetin• müracaat etmeleri ilin olunur. 

Samsun Orman Çeviae Müdürlüfünden: ~) 
Terme kazaıının Tutukbota:ı:ı Devlet ormanından 9576 O~ 

karıtık oiun bir tene zarfında kesUip ormandan çakarılıJJ•\ fi 
10.11.939 tarihinden itibaren 30.11.939 tarihinde ihale etlilat' 
~ ıün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. ,,ı ıl 

lık ihalesi 30. n.909 tarihine raatlayan p•rtembe srooe ' r 
de Samaun Orman çevirt• müdftrliltl binaaandaki er,.'

11 

kealıyoaau marifetiyle yapılacaktır. f ~ . ' 
MukGr oJunun beller kentalinin muhammen be4eli tat• 

deli olan on kuruıtur. r,' 
p1° 7,5 beaabile muvakkat teminat akçası 71 lira 82 kut1l~Jfi 
lıtekliler bu huıuıtaki mukavelename ve ıartnam• fotıS'~ 

her filo orman çeYirta müdürlütünda fÖrebilirJer. il 

Alı~ılaran belli fÜD ve Halle Samıun Orman meıul oıtıı' 
ti vaıtuıyle T. C Ziraat Bankumdan alacakları muvakkat 
ait makb11:ııla komiıyona müracaatlara lö:ııumu ilin elunn'· 
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