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Sayfa 2 

Diyarbekir Nafıa Müdürlüğünden: 

1617,37 lira keşif bedelli Jandarma tavla inşaata 8.1.38 
cumartesi günü saat 11 de Nafıa dairesine ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bütün evrak nafıa dairesinde görülebilir. 
Taliplerin 121 lira 50 kuruşluk teminat 2 bin liralık 

ehliyet vesikası ve diğer muktazı vesaikle ihale ıünü 
müracaatları ilan olunur. 

• * • 
' 

Paşalimanında İdare malı Karakol binasında yapılacak 
mirat ve ilave işi. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına 

1 

tam;- ı 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

İ:-tanbul Levazıtıı Amirliği Satınalma Koıniı;yonundan: 

Topçu Nakliye okulunun ~ lektrik tesisatmıo tamiri 
pazarlığı 4.1·938 salı günü saat 14 de Tophanede Leva
zım amirliği sahnalrna komisyonunda y ·ıpılacaidır. Keşif 
bodeH 335 lira 99 kuruştur. Teminah 50 lira 40 kuruştur. 
Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * * 
Beykoz 40ıncı mekt. kuyaauna dektrik motörü konulması. Bak: 

2 inci ıahifedeki İat. Belediyesi ilanlarına. 

Mensucat-Elbise·Kundura-Çamas1r v .s. 

İzmir Lise ve Orta Okulları Alım Satım Komisyonu 
Başkanhğıudan: 

Kız öğretmen okulu talebesi için meYcut numunesine 
göre 130 santim erainde lacivert elbiselik kumaş 18.1.938 
salı günü saat l6d:ı İzmir kültür direktörlüğünde topla
nacak komisyonda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Beher metresinin muhammen bedeli 320 kuruş, hep
sinin tutart l 280 liradır. ilk teminatı 96 lira olup şart· 

name ve nümunesi kültür direktörlüğünde her gün görü· 
lebilir. 

• * • 

80 çift ıskarpin, 80 adet fi renk gömleği, 240 çift si} ah çorap 
120 adet mendil, 80 adet boyun bağı ile 600 metre amerikan beıi 
alınacak. Bak: İilt. Belediyesi ilanlarına. 

• * • 
Koaervatuar yatı kısmı için yapılacak 40 takım lacivert elbise 

40 takım dahili elbise ile 40 adet keten pantalon ahnacaktır. Bak: 
İat. Belediyesi ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

* * • 

Yeşil rankte Sümen Sünger kiğıdı alınacaktır. Bak: İnhisar
lar U. Mld. ilinlarına. 

Müteferrik 

Devle~ Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2379 lira 89 kuruş olac Berğman 

borusu pensi, perçin zımbası, Vitvort dişi kılavuzu, gaz 
dişi kllavuzu, Ayarlı gaz borusu pafta takımı, düz yivli 
üstüvani rayba, marangoz ve tesviyeci çekici, örs, baskı, 
şerit destere lamast, somun anahtarı, cebire travers so
mun anahtarı ve saireden mürekkep 41 kalem alat ve e
devat 17. t.38 pazartesi günü saat 10.30 da Haydarpaşa 

gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafıodan açık 
eksiltme ile satın almacaktar. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği ve
saik ve 178 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ile bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat
ları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası için
dek! satmalma komisyonu tarafından parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

Diyarbekir Uray Batkanhğından: 

Belediye temizlik işleri için 300 deste aüpürge açık ekıiltme 
ile alınacaktır i.teklilerin teminat akçeJeriie ihale günü olan 
10-1-938 pazarteai günii saat on birde belediye encümenine mü
racaatları ilan olunur. 

Aakeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Ticaret Kaleminde11: 

350 ton kurşun aatın alınacaktır. 

,, =" İstanbul Belediyesinden: 

Beykoz 40 inci mektebin kuyusuna konula-

Keşif 

bedeli 

cak elektrik motörü 241 JO 
Yollar şubesine alınan şase için yapılacak 

karuseriye lüzumu olan malzeme· 277 06 
Yukarda keşif bedelleri yazılı ayrı ayrı pazar

lığa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 3.1.938 pazartesi gunu saat 
14 de Daimi Encümende buluDmalıdırlar. 

İsteklilerin 28.1.38 tarihli cuma günü saal 14 de yüzde 15 
teminatlariJe birlikte Ankarada askeri fabrikalar ticaret kalemine 
relmeleri. 

Şartname: hergün saat 13,30 dan 15 30 a kadar Ankarada ti
caret kaleminden, İstmnbulda; Fıudıklıda askeri fabrikaJar yolla· 
ma müdürlütünden parasız verilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Dikimevleri için 31 bin metre haki matra şeriti 
müteahhit nam ve hesabına 6. l.938 perşembe günü saat 
14.30 da Tophanede Levazım amirliği Satmalma Komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
775 liradır. İlk teminatı 58 lira 12 kuruştur. Şartname 
ve nümuuesi Komisyonda görüiebilir. İzteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

* * • Ordu ihtiyacı için 250 adet çadır direği müteahhit 
nam ve hesabına 6. l.938 perşembe günü saat 14 de Top· 
hanede Leva211m amirliği Satınalnıa Komisyonunda pazar· 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 325 liradır. 
Teminatı 48 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
Komisyonda görülehilir. İsteklilerin belJi saatte Komisyo~ 
na gelmeleri. 

et 
* • 

Karoıeri için malzeme alına.aktır. Bak: 2 inci sahifedeki İııt. 
Belediye ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul KomutanhğJ Satınalnıa Komisyonundan: 

Gümüşsuyu hastanesine 1500 kilo tereyağı vermeyi 
taahhüt eden müteahiıidin nam ve hesabına 1128 kilo 
650 gram tereyağ açık eksiltme ile ihalesi 21.1.38 cuma 
günü saat 15,30 da yapılacakbr. Muhammen tutarı 1128 
lira 65 kuruıtur. Şartnamesi hergün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 85 liralık teminat makbuz 
veya mektublarile beraber ihale güna vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. 

* • * 1- 33cü Tümen kıtaatı ihtiyacı için satınalnıal'akların 
cins ve mik.tarlan il~ mııhammeıı tutarları ilk teminatları 
ihale günleri ve ihalt' ,.,a.ıtler i \ e m iin aka!'a ~t kil it' ri a~ağı· 
da gösterilmi*tir. 

Cinsi Miktarı 

Sabun 12500 
Zeytinyağı ~ooo 

MuhamnıPn 

3625 
2000 

tıı tarı llk teminatı 

272 
150 

İhale giinü. 17.1.938 -ıaat lSAS ve l:>.15 le aı;ık eksihıne 
sureti le ) apılacaktır. 

2- Şartnameleri lıergün iiğledeıı evvel komisyonda gii
rülebilir. İsteklilerinin ilk tı>minat maklıuz Vt'y:.ı ıııektuhla
rile 2cJ90 ı:;ayıh kanunun '2 ve 3 cü maddelerinde yanlı 'ı--. 
sikaları ile beraber ihale gliııü vakti mııayeninde Fınthklı
da ['\.omutanlık Satmalm.ı Komisyonuna gelıı1f'leri. 

* • * lstanbul Komutanlığı birlikleri i~in 70.000 kilo 
bulgura ihale günü talibi çıkmadığından kapalı zarfla iha
lesi 2L1.'>38 cuma günü -.aut 15 te yapılacaktır. ~luhaın

men tutarı 9'150 liradır. Şartnamesi hergiiıı öğleden e\'\ el 
Komisyonda görülebilir. l.;tcldilerinin 709 liralık ilk temi
nat mak:huz veya mektııbları ile 2490 sayılt kanunuıı 2 vı-
~ tindi maddelerındc vnzıJı vf!sikalarJa ihalt• saatmden oı 

J 

az bir ::ıaat evveline kadar teklif mektuularıoın Fıuılıklıda 
Komutanlık Satınalnıa Komisnmuna v~rmeleıi 

J 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

lstan!ıu 1 l ,evaz1m amirliğin~ hağh ınüe..,~esder i(,:irı l 2S9SO 
adet limon L 7.1.938 pazarte~i günii saat 14,:~0 da Tophaııı• 
de Satınalma Komi .... yoıııında aç-ık ebillıne ilP. ahuacaktır. 

Tahmin lıedeli 2519 lira. ilk teminatı 188 lira 93 knnı~tur. 
Şartnamesi Komisyonda görülebilir. l:steklilerin kanuııi lıel
gel~~rile Lt>lli !Saatte Koınisvoııa gelmeleri . 

•• 
b) ZAVED LE 

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

lzmir BPlt>di) e::-ıinden: 

Ha~katiplikteki ;;-artnan:~si veçhile ikiçeşmelikteki IS-l 
~ayılı evin vıkıl:ırak enkazı müzayede ile ;:,alıla('aktır. Mu-
hammen hcdt>li S l lira 3 l kuruo;;tnr. Açık artırmr ile iha
lel'>i l.l .<).38 calı giirıü ~.tal L(, dadır. htiruk İf;iıı l liralık 
muvakkat teminat ınakhuzıı ilı· ~ii\ lt>llf'll giirı ve ~:aatle en
t:ümPlW uel iııi r !"' • 

lr.ınir Devlet Demir ) ollarındaıı: 
Al!Sancak 'e Ha::ımahune anıbarlannna dökülerek toplama 

suretile teraküm Pden 120 ton muhtdif r.in~ lmbnlı::ıl \~ bir 
ton ka<lar da inr.ir 10.1.9:38 1arihinde ::-;oat ') dan itibaren 
Alsam·ak amharlannda 8 inr.i i~letıne komisyunıı tıırufından 
aı;ık artıııııa 11,ııJilı • ve pe:;;in hı>delle ~atılacaktır. 

E~yanın c· İıh Vı' kı) nıeti lı.:ıkkıııdn nuluınat almak i~ti
Vf'.ııleri11 ı\l..;aıwak amlıar ..,,~flioiııc ıniiraı"ıatlan. 

• !';! 

Orman lb5 \lliiheııcli!ıliğirıdı>n: 

Mıwakkal kın. 13dıer kental 
( )rmaRın miktarı htdeli nıuhaııı. 

nıt't:muu fia tı 

\lecınu 

mık1arı 

kental 
f ,mi Cinsi L. K. L. K. K. 

Kaplaıwa M. kiimiirii 15 - :~oo - :-m 1 00 
,, .\L odunu 6 70 44 ı)J 8 558 

Hahı;ekuzu k. m. odıııııı 13 7:~ 91 52 8 1144 
1 · Bahh:ı' <;İr \ ılayPtİınıı mı>rkez kaza.o:ınııı ~iğadıç na. 

lıiyı-·.o:ine lıı.ığlı \dalı kö) li ı•ivarıuda vaki Kaplanca tarla or
maııındaıı 1000 kental lllP"f' kiiınürii \'~ 0:18 kPntal mt>sP 

odıırııı ve Kep-.üt nahiye ... İnt' lıağlı De.reli kövli lı ·ı duılıı d~· 
bilinde 1141· kental kuru mese odunu ank artırıua\a cıka· .. \ "' .) 

niını:;-!ır. 

2- Bf'lıer hntalııı ınııhaı!lrn~ıı lıedf'll~ri \ ı· ı,·ıniııal 
miktarları vııkarıda uö~tPrilıııi ... lir 

J """ • 

3- A rtırnıaları 10. l.93H tarihine ra,Jıyan pm:artı-- ... i gi.i-

nii saat 1 S t~ Halıkt>,İr Ornıaıı Ha~müh .. ıırli:-liği hiru!ııııJa 

nıiite~ekkil k:oınisyon lııızıırıııırl.ı ilwlr>leri \apılu,·rıkıır. 

4- Sartrıaııw H' nııık:t\ el,.numP. ~ureı l~ri Urıııan füı mü-. ~ 

lıerıdi .... Jiğirıd~ giiriilı-lıili r. 

İıtanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

Halkalı Zir~at mektebi çiftliğinde meucut 325 baş ıağınal ko· 
yundan allı ay zarfında tahminen alın~cak 2100 lira kıymetin

deki 20 bin kilo koyun sütü 17. 1.938 pazarte~i gijoü saat 15 te 

açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin me.ıkiir günde U7.5 lira 
temina"ı rnuvakkatelerile mektebdeki komisyona ve şartnanıeyi 

görmek için de İstanbul Vilay ti Ziraat Müdürlü~üne müracaatleri . 

İstanLul LevazınJ Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Tophan" fırınPıdu lıirikıııi-. ol2n 800 kilo kadar sünmli:.ı 
kömür 4.1.938 ,.,:_ılı ~iiuü ... Htl 14 30 cl.t pazarlıkla ~·ıt·la~ak · 

tır. Tahıniıı lwJeli 1:2 liradır. Teminatı ') liradır. lstekli
:eritı belli :-;aalle l'l..oını-.\'ırna gelınelı~ri. 

l~h~~~lar U. Müdürlüğünden: 1 

l-Şartname ve nümunesi mucibince 5000 adet yeşil 
renkle Sümen Sünger kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

11-Pazarlık l l 1 938 tarihine rastlayan salı günü 
saat 14 de Kahataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill- ŞartnameJer parasız olarak bergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayir edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güve •me paralariyle b;rlikte adı geçen Ko~ 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

* ... (M) (8719) 1332 1- 4 

1- Paşalimanmda İdare malı Karakol binasında ş;ırt· 
name ve projesi mucibince yapılacak hmirat ve ilave işi 

açık eksiltmeye konmuştur. 
ll - Keşif bedeli 4372 lira 19 kuruş ve muvakkat 

teminatı 3'.::!8 liradır. 

Ill - EksiJtme 17.1.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

l V- Şarlaame ve Projeler 22 kuruş mukabilinde İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinddn alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini inhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca 
ehliyet vesikası almaları launıdır. 

Vl İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve-
saik ile 5 nci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güven
me paralariyle birli1:te eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan o}u-
uuı-. (8) (8720) 1333 1 - 4 

J 



, inci.kanun !<l.\7 
.........., ____ .............. ._...1J\19ıl;lll'W'IFD'• 9ılii8 

()llservatuar yatı kısmı için yaptırılacak 40 takım 
İ\>ert elbise 40 takım dahili elbise ve 40 adet keten 
taıon açık eksiltmeye konulcnuştur. Elbise numunesile 
tııaınesi Levazım Müdiirlüğünde görülebilir. Bunların 
sine 1560 lira: bedel frhmin edilmiştir. İstek l iler 

N. la kanunda yazılı vesika ve 117 liralık ilk te· 
!..lat makbuz veya mektubile beraber 34.1.938 cuma günü 
t 14 de Daimi Encümende balunmahdırlar · (872 l) t 334 

"' .... 
Beherinin İlk 

Muhammen Teminatı 
Bedeli Cinsi L. K. 

Çift 5 Lira iskarpin 30 
Firenk gömleği ---2 " JO kuruş siyah çorap G3 25 

\5 " 
Mendil 

75 " 
Boyun bağı ,, 

ınetre 32 ,. Amerikan bezi 14 '"4() 
Otıservatuar yatı kısmı ıçın lüzumu olan yukarda cins· 
Yazılı malzeme üç kısma ayrılarak ayrı ayrı pazar
konulmuştur. Nümuuelcri L:vazı~ M~dürlü~ünde gö-

bitir. istekliler hizalarında gosterılen ılk temınat mak
Veya mektubile beraber 6.1.938 perşembe günü saat 

e Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(8722) 1335 

yv.,.s;p• pt#' ,- ... -~======================:==~=========-=-

. D. Y o L LA R I İŞLETME u. MUDURLÜGÜNDE~~ 
14.2 9-ıo t ·h· de ekıiltmeye konulacak olan 6 kalem muh-.. ''° arı ın 
tıızgah ve makineler ekıiltmesinio görülen lüzum üzerine 
edildıği ilan olunur. (8704) 1331 

anunlar, l(ararnameler, Ticaret muahedltri 

fürk parası kıymetini koruma hakkında 
12 numaralı kararname 

(568 inci nüshadan devam) 

oata idareleri de posta ile gelen idh•lit eşyasına aid mak· 
l~ra ayna meşruhatı vermek ve mahn kimin namına geldiğini 
t-t etmekle mükelleftir. 
lkula idhal olunan emtia makbuzlarında yukaradaki meıru· 

lltt başka takas vesikasının nuoıarası ve vesikanın hanıi ma· 
trı alındığı ve Türkiye ile klirinı mukavelesi akdetmit mem· 
.tlerden gelen eşyanın rnakbuz~na. da ~~l be~eHnin kliringe 
ıl ld . b st döviz verılmayecegı tasrıh edilecektir. o ugu ve ser e 
CI! -k . t·b· olup da yalnız Muamele Vera'iainden qrnru resmıne a ı 

t~. b l t• aid makburlara malın menşei ecnebi na u unan eın ıaya . . . 
l'u l ·ı k t. vlun ve sıgorta gıbı masrafları derç I' t pardSl e ıyıne ı, na 
~C~k ve vergiye tabi olmadığı yazılacaktır· 
~· • · ta"bi olmayarak çıkarılan e•-''11lafen veya muamtle YergısLDe .. . . ., 
ıtl k ti · h d tnamelerinde ııosterılmemış oldu-

ıyme erı menfe şa a e . . 
t~ktirde bu mallara aid faturaların mahreçtekı tıcaret odala-

' tasdikli olması şarttır. 
~~anet, depozito ve mahsup makbudar üzerine döviz mezu. 
~t'ı ·ı · «" d b "h t - ru· kl•rce bu makbuzlar verı emıyece5ın en u cı e gum '" 
tih • d't· B 1 d •b' tutulanlar için biliha-"~ ışaret e ı ır. un ar an resme ta ı 
"~tilecek makbuzların zahrına gümrük idarelerince (bu mak-

liıerine döviz verilmez kaydı dercedilir. 
Atlc:ak bu 1ibi ahvalde n güınrik resmin• tabi ~lınaksızıD 
ll bulan idhalitın döviz mezuniyeti gümrük ida.relerı~ce ya~ı
lt ve yukarıda gümrük makbuzlarına dercedılecejı t~srıh 
llliş olan malUınatı ihtiva edecek olaD resmi tezkereler uze· 

\'""erilir. 
1.lkarıda zikredilen makbuz ve vesikalua müıteniden alaka· 

l~tın kambiyo murakabe mercilerinden döviz mezuniyeti istih· 
edebilmeleri tafı!lilatlı bir beyanname vermelerine ve beyan· 
et•rine gümrük idarelerine verdikleri orijinal faturanın bir 

etilli rabteylemelerine mütenl<kıftır. 
ı;- tla kambiyo almak ıaaksadile idbalat eşyasının maliyet fia· 

l<1.kiki miktar ve ihtiyaç~an fa~I~ göstermek veya gümrük 
elerine ibraz olunan vesaık harıcınde kambiyo murakabe 

'Cilerine veuik ibraz eylemek memnudur. 

~'ldde 23 Memlekete idhal oluaan aleluınanı nıal bedelle· 
Çİtı döviz irsaline lüzum görülen ahvalde alakadar müesseıe· 
••lihiyettar imzalarını baYi bir beyanname muamele vergi 
bu:ıu ile sair veıaik rabtolunara~ ~am~iyo müdürlüğüne ve· 
.. hu beyannamede mah~ men~eı, ır~alı muktazi bedel, bu 
~ın hangi vadelerde tedıye edıleceğı, evvelce tediyat yapılıp 

~•lrıtadı""ı beyanname aahibinin dövizi mevcud olrnadı""ı t 'b 
1· ao dk'k d'ld.k 5 asrı 
lt. Bu beyannameler te ı e ı a ten sonra kambiyo mura· 
e tberciince eshabına verilecek mezuniyete müsteniden döviz 

lltik edilebilir. İbraz olunan vesaik kambiyo murakabe raerci-
llc1; iblal edilerek eıhabına iade olunur. 
~ildde 24_ Döviz mezuniyeti almadan ithalat eşy&1ına aid 

~!'.ille wakbuı.larını zayi ettik~e~i~i. iddia edenlere zıya keyfi· 
tİtıı l'ürkçe intişar ed~n v~ .bırlll lıtan~ul~a olmak üzere iki :t• ile vazıh bir şekılde ılan ;e bu cıhetı teV1ik eylemeleri 
~hl~ RÜmrük idarelerince 22 .ncı ~ad~~de sıösterilen me,ruhatı 

l tıaadikli bir makbuz suretı_ verılebıhr. Bu gibi musaddak 
~l suretleri üzeri.ııe kambıyo IDurakabe mercilerince döviz 
İYeti verilınesi nıakbuz~n taalluk ettiti malı gönderen ec

.. , llernlelcetteki müeıses.enın. bu mal • aid matlubunu benü2 
.ıırıa daia- verilen veııkanın mahallı Türk konsolosluklaruı· 

l .. •dik edilmeıine ve döviz ~.•~ebin~e bulunanlar tarafından 
d·tb.'kbu2110 hiç bir suretle dovız mubayauında iıtimal edil· 
'i•ta~ -u Lu makbıu: atiy•u buluadutu takdirde iltimal edil· 

MUNAKASA GAZETESi 

meyip kambiyo murakabe mercilerine ibr1tz edileceğine dair no
terdt"n ıııuııar.dak bir t11ahhüdname verilme~ine vabestedır. 

Uu hüküm bu kar .. rrıam~nin neşrinden ev\'el dövizi alınma
dan zayi olduğu iddi.ı olunan makbuzl:ır hakkında dn ayı• •n tat
bik olunur. 

:\'ladde 2fi Bedelinin teJiyf'sİ nya senedinin kabul .. e im-
zası mukabilinde teslimi me~rut konu~mentolarla gelen mallar İ· 
çin döviz meıu. iyeti verilebilm,.!.ı konuşnlentonun bu şartla vu
ruduou bankalarca ve malın o ay kontenjanına dahil olduğunu 
v~ya kontenjana tabi olmadığmliı gümrük idarelerince tudikına 
ve tayin edilecek müddet zarfında alakadarlar tarafından gümrük 
makbuzunun ibraz olunacağına dair kambiyo murakabe merciine 
bir taabhüdname verilmesine bağlıdır. 

Bu büküm konuşwentoau doğrudan doğruya tüccar namına 
gelen mallarda vadeıi hulul eden senedin tediyesi icin vaki ola· 
cak döviz talebleri hakkında da aynen tatbik olunur. 

(Dnam ı var) 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

30 - 12 - 1937 

FİATLAR (Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois cbiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de colon) 
Susam ,, ( ,. sesame) 

Darı urı (millet j•une) 
Sueam (Seaame) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

6 2 - 6 4 

52 55 

U3 65 

Jf) -

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Kaplıceı 

42 

Mercimek (Lentiile) 
Badem iç 
Cevi:ı içi 

Mtsır sara (Ma'is jaune) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettea) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot sec) 
1 Güz Yünü 

ı - --GELEN (Arrivares) 
1 Afion (Opium) 
' Buğday (Ble) 

Arpa (Orıı"~) 
Çavdar (Seigle) 
Un {Farine) 
Muı.r (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire} 
Yulaf (foin) 
Susam (seaame) 
Ku, yemi (Millet) 
Mercimek ()entille) 

482 50 
51 

42 

74 50 

Nohut (Pois Chicheı 26 50 
Zeytiıı yağı (Huile d'c.>l.) 73 50 
B. Peynir (Fronıag-e 8.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.) 
Razmol 
İç badem (amande) ~ 

10 50 

50 50 

() 20 

132 20 
6 30 

-cifOEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chicbe) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poilJ 
Yapak 4Mohaire 1 

K fındık (Noiaette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Ma rchea Etranıera 

55 

30 

48 

25 

Buğday (Ble) Liverpul 5 16 
,, ,, Şikago 4 14 
,, ,, Vinipek 6 

Arpa (Orge) Anvera 4 83 
Mısır (Maiıı) Londra 4 57 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 76 
Fındık (aois.) G.Hamburg - -

K " " 

r-TÜRKİYE---. 
Şişe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden: 
Bahçekapı Birinci Vakıf hanındaki büromuz, Ga· 

lata Perşembepazarı, Samur sokağı 6 numaradaki 
İş hanının birinci katına nakledileceğinden 30 ve 31 
birincikanun günleri yalnız büromuzun kapalı bulu-

ı- müşterilerimize bildiririz. 1 
Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
1aat 20,30 da 

Kral Lir 

ESKi FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 1 

11111111 '1111 

lııı 
ıııılı ıii ·:m 

l ı' "' l 1 
1 lilllll /, trajedi :l kısım 
Yazao: Türkçesi 15 

Shakeıpeare Seniha bedri Göknil 1 

Bir Kavuk 
Devrildi 

perde komedi 
ıımıı 

Celal Müsahip ojilu 

Sayfa 3 

(Suite de la 4f>me pal?'e) 

Sam edi 1- 1- 1938 

Ballast (Chem'ins de Fer E.tat Sirkedji) N. 555 
* Bois (Dir. Forcts !'ltanbul) N. 557 
Charbon de bois (Com. Ach. Militaire 6alikcser) N. 557 
Celeris (lntendance Ankara) N. 558 

Lundi 3 1-1938 

Bois de saul"' (Section Co111merciale F abriques Militaires Ankara) 
N. 542 

Moteurs et acces!oires electriques (Oir Gen. Fabriqueı Milit. Ank.) 
N. 526 

Viande de boeuf (Com Achat Militaire Hozat) N. 549 
Articles de sellerie (Comm"nd. Gen. Surveillance Douaniere l!!lanbul) 

N. 551 
Arg-ile (Dir. Gen. Fabriques Milit.) N. 552 
Construction des batiments (Dir. Tr.:ıv. Puhlicı Antaliıı) N. 553 
Peaux brutes (lntendaoce Tophane) N. 551 
Savon (lntend. Ankara) N. 554 
Briques et chaux vive (Ch. de Fer Etat) N. 555 
Macl1ine pour rectifier nı·ces aire pour l'atelier de reparation (Mun. 

İstanbul) N. 555 
Costumes1 blouses . pant.Jlons, chemises, chausıures ete. (Vilayet 

Ankara) N. 555 
Manche de lin (Mun. Ti·kirdagh) N. 565 
Sable, vitre, etoupe.cırb ıre de calcium, :ırticles electriques. reparıı

tion ascenseur. m ··dİCilment et reparation bureau fiscal Bakirkeuy 
(Municipalite Istanbul N. 567 

Crochet! p.our isolateurs telegraphiques \Ministere Travaux Pı.ablics) 
N. 555 

Viande de boeuf, riz. savon et houille (Div. Bornova) N. 556 
Repar.ıtion remorqueur Diurel (lntenr!. Tophane) N. 556 
Caroles droites et gauches et chaines ınaillons \Dir. Gen. Moaopoles) 

N. 557 
Viande el pain (Dir. Hôpital Maladies Contag. lzmir) N. 557 
Co!tumes et paletots pour rarço ns et ieunes fiil es (Dir. lnslltut Agrı-

cole) N. 557 
Huile pour ınoteur (l\.1in. aef. Nat ) N. 558 
Semi-coke (Prnc. Gen. Rep. lzmir) N. 558 
"' Tabacı en poudre (Dir. G ~n. Monopoles) N. 558 
Stores et armoıres en fer (Dir. Geu. Cadastı-e An~ara) N 558 
Transport de charbon (lrıtend. Marine K pacha) N. 558 
Viaode de mouton boeuf et agneau (lntend Marine Kass'impacb:!) 

N. 558 
llrs (Corps Armee Tclıorlou) N. S"i9 
Ulo!umes (Corps Arm e l\:ıiııseri) N. 55Y 
Pommcs (Intend. Ankara) N. 562 
Medicaments et articles ı:. rn taires (Vilayet Ourfa) N 563 
Toile pour pyjama (lntend Tophane) N. 564 
Consrruction a la place Ju sport (Presid. Maıson du Peuple Aydin) 

N. 567 
ConstructioD guichets et ınstallation ascenceur au batiment<ı P T. T. 

Ankara (Clir. P.T.T. Ank.) N. 567 
Foin (Commission Achat Milit:ıire Vize) N. 567 
T:ıbles <lntend. Tophane) N. 568 
Charr•e• (Vilayet Ankara) N. 568 
Rep:ıration batimenl 45 eme ecole Scutari 47 eıue ecole l9t:mbul et 

rcole a Chile (Municipalite lstanQul) N. 568 

* Lcs 'lstı'r !ICJU"'I ındıquent une vente par voıe de ııurenebere. 

N. B.- Les No1 ındique~ en regard deı artides ıont <'euıc du 
journal dans lequel l'aviı .1 paru. 

İstanbul Borsası 
30 -12-1937 

Paralar 
Sterlin 

Dolar 
20 Fransız Fr. 

624, 

122.-
80, 

'lO Liret 100, 
20 Belcika fr. 80,-
Drahmi l8,-
20 İsveçre fr. 570,-
20 Leva 20. 

1 Florin 65.-
20 Çek kronu 78,-

1 Avusturya Sl. 21,-
1 Mark 2ô. 
t Zloti 20,-

Pengü 21.-
20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

l İıveç kuronu 30, -
1 Türk altını i072,-
Banknot 269, -

ô28, 

l'l6, 
~.-
110-
84,-
22,50 

580, 
23, 
70,-
:S2. 
23,-
·29,50 
22,-
25.-
14, -
52,-

32.-
I074, 
270,-

istikrazlar 
Açılış Kapaıı1.ıf 

Türk B. 1 Peşin 14,50 14.oO 
Türk bor. 1 vadeli 18.45 18.J5 

,. ,, il Peşin 18.50 18.25 
,, 11 Vadeli 10.45 18.45 

İstikrazı da.bili 94.- 94.-

tmtiyaz wibi ve yazı i.§leri 
Dü'Cktörü: lunaiJ Giıit 

Çekler 
London 625,- 626,-
NeY York 0,8010 0,80 
Paria 23,57 23,5875 
Milano 15,2185 15,23 
Brükıel 4,7080 4,715j 
Ati na 87,51 87,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sofya 64,0112 64,1025 
Amsterd. 1,4437 1,44~ 
Prag 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Berlin 1,9822 1,9838 
Varşova 4,24.it 4,2467 
Budapeşi 4,0225 4,0!56 
Bükref 106,8050 106.89 
Belgrad 34,5875 34,ti15 
Yokobama 2,75 2,7533 
Moıkova 23,53 23,51 
Stokkholrn 3,10 a 

---
i 
1 Esham 
l Açılış Kapanış 

ı Aslan çimento 9.45 9.35 
Merkez bankası 99,50 99, 5 O 

Tahvilat: 
Anad. M. Vadeli 40.4U 4U.40 

Baıı5dıjı yer: ARTUN Ba11mevı 

Galata BillU,. aokail No. l O 
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ADMINISTRA·ı::-1 
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Obiet de l'ad1"udication Jours Heure ı d'adjudicat . e.timatif Prvviaoire Cabier de! Chargeı. - ---- ---·------ ___ , ___ _ 
--·---~ -------------:......-----------

A) Adjudications au Rabais 

Coustruction - Reparation- Tra v f' ublics·Materiel de Construction -CartograJ?_hie 

Construction d 'un pavlllon a Tchataldia 
Reparation 111osquee du bourg- Erdek 
Construclion dea ponts en beton arm( e "Aksou,, 

"A'ikaya,, .. Sutchati,, et "Tekir,. s route Marach· 
Eloghlou et Marach-Ka1aseri (cab. eh . 1.. 10,88). 

Reparation au bitiment gendarmerie 
Construction des ponts et arches en betoa arme 

et reparatron de 11261 metres de chausst"e 
s route Bolou-Duzdje. 

Construction aDnexe et r~paration au batiment 
administratif Pachaliman (cah. eh. P . 22). 

Coostruction arches !l route Malntia-Darende (aj.) . 
Projet pour la con5truction maison du peuple a 
Kadıkeuy (aj . ). 

Pli cach 
Publique 
Pli cadı 

Publique 
Gre a ıre 

Publique 

Gre a gre 

30424 64 
652 -

217500 

1617 36 
10218 93 

4372 19 

970 30 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnst.allation et Materiel) 

Rep. inatallation electrique a l' ecole artillerie 
Install •oteur electrique au bat. 40 eme ecole 

Beykoz 

Habillenıent - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Coatumea : 40 pieces - ld. pour intı;rieur : 40 
pieces - Pantalonı en toile : 40 p. 

Chauuures: 80 pa•res 
Chemises 80 pieces - Clıaussettea noiree : 240 

pairea Mouchoırs : 120 piecea - Cravateı : 

80 !J· 
Toile americaine: 600 m. 

·ı ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Sous· nıains en papier buvarJ couleur vert : 5000 p. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Coke de fonderie: 700 t. 

J)ivers 

Filierc, martelet de menuisier, lame de scie, cles 
pour traveraes et eclisae, clP.a pour ecrou. ale

soir de .. : 41 lots . 
Balaia : 300 p . 
Mat 'riel pour carrosserie 

L'adjudication du 14-2-38 concernant l'achat deı 
ctablis, foyer, machine pour fabriquer !es riveta 
a ete annulee. 

Poteaux pour tenteı : 260 p. 
Ruban pouı gourdea nece1aaire pour la maı-

son de couture : 31000 m. 
Plom b : 350 t. 

'f rovisions 

Savon : 12.S t . 
Huile d'olives : 5 t. 
Beurre : 1128 k. (ai) 
Bles concaaııes: 70 t . (aj .) 
Citron!: 125Y50 p. 

B) Adjudications a la sureıchere 
Boiı et charbon 
Lait de mouton 
Char bon brille : 800 k. 

gre a ıcre 

" 

335 99 
241 10 

Publique 1560 

Gre Zı ıre le pa. 5 

" 

pli cach 

Publique 

Publique 
Gre a rre 

Gre a gre 
,, 

Publique 

" 
" 

pli cach 
gre it ı-re 

Publique 
Publique 
Gre a rre 

24500 -

2379 89 

277 06 

325 
775 

3625 -
2000 -
1128 -
9450 -
;!519 -

2100 
12 -

2'282 
49 -

12125 

121 50 

328 

50 40 

117 

30 
23 25 

14 40 

1837 50 

178 50 

48 75 
58 12 

272 
150 
85 -

709 
188 93 

157 50 
2 -

Com . Ach. Command. lst. Findikli 
Dir. V.ıkoufs Balik~ser 

Min. Trav . Publics 

" .. 
Oiar bek ir 
Bolu 

') 1-1 -J8 16 -
11-1-38 14 
17- 1-')8 16 -

8-1 38 11 
Dan ~ un mo;s 

Com . Ach . Ecoııom . MonOJ>· K.tache 17-1-38 16 -

Vılayct Malatia Un mois it partir du 10·1~-37 
Preıid Maison du Peuple Kadikeuy Jus lu'au 15-'>.')8 

Com. Ach . lntend . lıt. Tophımı~ 

J Com. Perm. Municipalite lst.anl ul 
1 Dir. Econom. ., ,, 

Com. Perm. Municipali lt; lıta.nbul 
Oir Econom. 

" .. 
idem 
,, 

" 

4-1-38 
3-1 ·38 

14-1-38 

6·1-38 
6-1-38 

(j. J.38 

Com. Acl. . Econ Moaop . Kabataclıe 11 1-38 

Aduı . Ge. . Ch. tle Fer Etat Ank . 
Bur . d'Expedition Haydarpacl.a 

1 er E:'l:p . eh. de fer Etat H. pacha 

Muaicipaıite Diarbekir 
1 Com. Perm. Municipalite fstanbul 
1 Dir. Ecoaom. ,, " 

Ad. Gen . Ch. de Fer Etat Ankara 
B•reau d'Expedition H.pacha 

Gom . Aeh . latend. lat. Topbaae. 

n 

Section Commerciale Fabriquea Mili
tairu Ankara et lıtanbul 

Co•. Ach. Command. Ist . Findikli 

n 
,, 
,, 

C -•. Acb. lntcnc.i lst. Tophane 

Dir. Foret Balikeısir 
Dir. F..cole Agricole latan bul 
Co •. Acb. Intend. lıt. Toph.ıae 

18·1·38 

17· 1·38 

10-ı-· 8 
3-1-38 

6-1-38 
6-1-38 

28-1 38 

17-1 -38 
17-1-38 
21-1-38 
21-1-38 
17-1 ·38 

10·1-38 
17·1·38 
4-1·38 

14 
14 

14 

14 
14 

14 

-

14 -

15 30 

10 30 

11 
14 

14 
14 30 

14 -

15 45 
15 15 
15 30 
15 
14 10 

15 -
15 -
14 30 

De l' Administration Generale el 
Chemins de Fer et des Ports de l' 
Appareils telegraphiqueı fixeı et portatif• airıa 

piecea detacheeı d 'une valeur cıtimativc de 36500 1 
achctes par voie d 'adjudication aous pli cachete le ri 
vricr 1938 iı 15,30 h. au loca l de l' Administration Gen 
kara. 

Ceux qui desiront y prendre pul doivent remettrı 
&idence de la CommiuiGn le jour de l'adjudication ju 
h. leurs off res , uoe ırarantie provisoire de 2737 ,50 L 
tıficats ex ige& par la loi et un certificat de compete 
pur le Ministere des Trnvaux Publics . 

Lea cahıers de.ıı chargeıı soot co vente au prix 
aux Caisscı d 'Al!kar et de Haydarpacha. (8568) ~ 

Cumartesi 1. 1.938 

Balast lDD. yol Sirkeci) .\ ~55 

"' Odun (İst. Ormno Başmülıend.) \' 557 
Malgal kömürü (Balıkcs cr Ask. SAK.) N. 557 
Kcn:\lı :z (Ank. Lvz.) \ ' 558 

Paıartesi 3.1.938 

aı ı Telgraf fincan demiri (Nafıa Vek.J .\" 555 
Sığır eti , pirinç ve nbun (IJornova Tüm. SAK) .\ 55ti 
Cüret romorkörüoün ıüvertt! ve makine tamiri Topha 

\" 556 
Maden kömürü (Bornova Tüm.) .\~ 556 
Sağ ve sol karol ve ma yo n zınciri (İnhis. U. Müd.) .'\' 
Koyun eti ve ekmek (İzmir Emı. Sar. Hast.) . · fi57 
Erkek elbiıesi, erkek, kız palto u, kız tayyerü (Yük 

titüıü) .Y 557 
Motör yağı (MMV) \~ 558 
Sömikok kömürü (İzmi r C. Müddeium.) .\" 558 
• Tütün tozu (İnhis. U. Müd.) rı· 558 
lator, demir dolap (Ta pu Vadastro U. Müd.) \~ 558 
Kömür nakliyatı (Deniz Lvz.) .\: 558 
Sığır, kuzu ve koyun e~i rDeniz Lvz.J \" 558 
Buğday (Çorlu 1 or) • 559 
Prua ve ispan k (Kay!r>ri Kor) .\" 55~ 
Elma ( Ank. Lvz.) .\' 562 
İlaç ve sıhhi malzeme (Urfa Vil.) X 563 
Pijamalık bez ( f ophane Ln.) .Y 564 
Söjüd çubuğu Ask. Fabr. Tic. Kalemi) .\~ 542 
Elektrik motörü ve teferruatı (Ask. Fabr. U. Müd.) 
Sığır eti (Hoxat Ask. SAK) .\' 549 
Eğer takımı (Gümr. Muh. G. Komut.) .\• 551 
Lüleci kılı {Ask. Fabr. U. Müd.> .\; 552 
Antalya 111eyvacıhk istasyonu binalar ınşaaı ( ntalyıı 

dür.) .\: 553 
Ham deri (Tophane Ln.} .\: 554 
Sabun (Ank. Lvz.) .\" 554 
Adi bina tuğlası ve ıönmemit kireç (DO yol.) :l~ 554 
Tamir atelyHi için rektifiye makineai ı İst. Beled.) \• ı 
Elbise, bluz, pantalon, gömlek, terlik ve fotin (Ank. \ı 
Hortuın (Tekirdat Şarbay.) i\! 565 
Kum, duble cam, kiremit, renkli üstüpü v a. malzen:ı 

.\" 567 
Elektrik malzemesi ve aaanıör tamiri (1.st. Beled.) .\ " 
Aydrn spor sahaı.ının futbol alanı ile koıu pisti ve b 

ta duvarı Ye parmakhklarıaın inşaatı (Tark Sp::ır • 
dın Bölgesi Baık.) .\ ':. 567 

Verem diıpanseri için iliç (İat. Beled.) .\' 567 

l Bakırköy belediye şubesi bioaaının tamiri (İ t. Bel.) ~ 
Ank. poıtahaneainde kişc tadilatile asanıör iti (Ank. 

.\: 567 
Ot (Vize Aık. SAK) /\0 567 
Yemek maaaııı (Tophane Lvz ) · 5H8 
Pulluk (Ank. Vil.) .ı't 568 
Üıküdar 45 İnci, lıt. ·&7 inci ve Şileye Lıailı Tekke l 

tamiri (İıt. Beled.) \ô 568 

• Önlerinde yıldız. işareti olanlar müz: yede) c 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi goz:ctemizin ııayııı 

(Devamı 3 üncü sahifede) 


