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TÜrkiye • için Kuruş 
- 3 A YLIGl 450 

6 ~ 850 
12 ~ 1500 

Ecnebmemleketler için 
12 a yhtı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbQl detildir. 

~ .................................. ... 

PAZAR 

Herglln çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

o 

<GAZETESi 
~ 

11 Birincikinun 1938 

IDAREHA NE . 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata. Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ıdarehanemizde görüşüUlr 

Telgr.: fst. MÜNAKA.SA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu ~. 1261 ~ 
~ -·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-··_.. ... _...., ....... -· 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri 
'-
ncaret Odası içtimai 
Geçen gün Ticaret odası umumi 
l'ııtclisi de bir toplantı yapmış, 
~lnamede yazılı maddelerin 
~tPai kabul edilmiştir. Ulu Ön· 
btr. Atatilrkün vefata münaıe· 
~lıle odadan hükumete çekilen 
lıraflara ııelen cevablar okun• 

111ııttur. Odanın ve zahire bor
"'1nın bütçeıılnde münakale 
~'P•lrnası, hanlardaki odabatı· 
tın aldıkları üeret hakkında 

~Uıııkerelerin gelecek içtimaa 
t•kılması, borsa laboratuvarın-

ne bu paketlerin gümrilkçe 
muamelelerinin görülmeıı pa· 
ketlerin teıliminde fazla gecik-
melere ve mürHlilnileyhlerin 
tiki yet ve sı zıl tılarana 1ebebi
yet verditi anlatılmııtır. 

Bunun öaüne reçilmek için 
ilgili idareler nezdinde yapılan 

teşebbilller neticesinde bundan 
böyle Cumhuriyet merkez ban
k asa bulunmıyan yerlerde otu
ranlar namına yabancı mem• 

1- ~19 A poılıyonu kar1111ada mer'i reaim ıütuauudaki 5-
rakkaaı 8- olacaktır. 

2- 5!)8 A poıiıyonunun altıadaki ihtarın ıoa satırı hiuıanda 
ve mer'l rHim ıütunundakl 26 - rakkamı zaittir. Tayyedilecektir. 

3- 669 B poı:iıyeau lalza1ında mer'i reıim ıOtünun.iaki 23-
rakkamı 2a.60 olacaktır. 

4- 580 O poı:iıyonu karı111nda mer'i reıim ıfttunuadaki 28-
rakkamı 36 - olacaktır. 

5 - 583 A poziıyonu karımnda mer'i reıim ıütununclaki 3-
rakkamı 2- olauktır, 

6- 711 V 3 poıiıyonuna ıiren Hiaro.Olfat, Hidroıülfit olaeak· 
tır. 

7- 738 B poziıyonundaa 11onra C harfi ile bunun hiuıında 

mer'i re1im sütunundaki 1- ve yeai resim ıütunundaki O, 10 .ıai

tur. Tayyedilecektir. 

a) MÜNAKASALAR a diğer borsalardan gönderile· 
~k unların tahlili için bir lira 

1 rıa ücreti alınması kararlat· 
ltılınıştır. 

leketlerd~n gelecek paket . be· 
delleri mahalli Ziraat vey_!l İt 
bankalarına yatırılarak Cumhu
riyet Merkez bankuı tarafın· ~ 

dan ıonradan ıröııderilecek o· J 
lan imrar müsaadelerinin muay-1 lnşaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 
yen l.ir müddet zarfında posta- A -- ----

Yapak pazarlığı 
d l'iftik ve yapak piyasaların
ı~. hiç bir tebeddül olmamıştır. 

idaresine ibraz edilec~tl bildi- 1 .. _ _ w _ 

rilmek kaydile ıözü geçen ban- stanbul Nafıa Mudurlugunden: 
katar tarafından verilecek im-

l\ı rar müsaadelerine müsteniden .: günden beri tiftik muamele-
.,~ o • d ki · · paketlerin sahiplerine verilme-
~- .cçmı,se e yapa ar ıçın 
~)et Rusya ahcılıırı allikalı sinin uıul ittihazı kararlattırıl-
\~ltıalarla temularına devam mıştır. 

1 tllckte ve pazarlıkla yapmak
)'dırlar. Sovyetler Anadolu 
;Paklarından büyük bir parti 
1 tl hlübayaa edecekleri an
't•lınaktad ır. 

Klerink işleri 
1 

C:ulllhuriyet Merkez banka
~t bulunmayan yerlerde oturan· 
~ ıııı.mına yabancı memleket
~ tefen gelen ve kliring usulü
ı: .libi olan paketlerin bedel-
tıtı 'ı - ı - · ı hl . 1 n murse u1aı ey erı tara• 

111d ~ an bu bankaya ajanlık ya-
tG" nıilli bankalıua yatırılıp 
bu ltıhuriyet Merkez bankuila 
~ lbubabere mahsub muamelc-
1~ hpıldıktan ıonra celbettirilen 

'ar müaaadenameleri üzeri· 

Yunanistana Tuzlu 

balık ithali 
24. I0.938 tarihli bir kararna

meye göre ıOmrGk tarifeıinin 

4 No. poziıyoııunda yazılı olan 
tuzlu, salamura, tütsülü, rilnet· 
de kurutulmuş balıklar bunlar· 
dan başka adları zikre.iilmeyen 
her nevi yenen tuzlu deniz mah
sulleri hangi memleket menşe
li olursa otıun milli ekonomi ba
kanlığının müıaadeıile ithal olu· 
nabilecektir. Bu ıuHtif, ithal 
olunacak tuzlu balıkların bedel
leri serbest dövizle tediye olu-

nacaktır. 

~nunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Gümrük resimlerinin yanlış 
~akkamlarının tashihi hakkında 

neşrolunan 

kararname 
No. 9871 

b 2. 7, 1938, 5.8. 1938 tarih ve 219160, 2. 9406 aayılı kararnamelere 
~ '~lı listelerde, ilitik listede yazıla ••kilde tashihat yapılmuı, ik
.~tt Vekilliğinin 26.10.938 tarih ve 11682 sayılı tezkeresilc ya
' \tı teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetiaoe IS.11.938 tarihinde 
"'"nıııtır. 

J5.ll.193K 
l<lrarname Bathtı Düıth Tertib Cild Sahife Resmi 

'--µ----------------- Gazete ıayı 
2 9160 lbtidai maddeler tensillt cetvelinin yerine 

~9407 

kaim olmak üzere hazırlanan cetvelin 
mer'iyete kooulmuı hakkında 
Dııarıdan alınacak makina, allt ve bun· 
ların yedek ve teodid parıalarınııı ıümrük 
resimlerinin iadirilmHI hakkındaki karar 
ve liıtelerin mer'iyeti bakkıııda 

3972 

399S 

~ Q406 sayılı kararnamede yapılan tashihat ıureti 
l~ 1- 112 poziıyonunda mer'i resim ıütuauadaki 75.50 rakkamı 

' \'e yeni resim ıütllnundaki 7.55 rakkamı da 7.50 olacakbr. 
~ ~- 424 pozlıyonunda mer'i resim ıütunundaki 26.5 rakkamı 

3() olacakbr. 
(' 3- 666/B poziıyonuada "tamamının ıildeti 50.100 kg. a ka
~~i' lcnydı tamamının ıikleti 00.150 kg. a kadar olarak taahih 

tcektir. 

~t 4- 658 poziıı;yonuna aııl liıtede yazılı bulunup Reımf Ga
ı,\\ tdc unutulan "çivi, teneke kutu makineleri. kaydı illve edı· 

'ittir. 

~ 9160 ve 2/g~06 sayılı kararaamelertle yapılan taıhi
hat ınreti 

~ Qıeo Hyıh kararnamede: 

28.12.938 çarşamba günü saat 15 te İstanbulda nafıa 
müdürlüğünde 9122.31 lira keşif bedelli Yüdikulede tay· 
yare telsiz verici istasyonunda yapılacak bekçi kulübesi 
ve ihata duvarı inşaatı açık eksiJtmeye konulmuştur. 

Mukavclet eksiltmet bayındırlık işleri genelt hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif hülasasile b11na müteferri 

diğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat 685 liradır. 

İsteklilerin en az 5000 liralık bu iıe benzer iş yaptı
ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 güe evvel ahu· 
mış ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 
gelmeleri. 

* * • 4507,86 lira keşif bedelli olup açık eksiltme su
retile ihalesi takarrür eden Y eşilköy Tohum lslah istas
yonu Ser inşaatı için talibi tarafından teklif edilen bedel 
haddi itidal görülmemiş olduğundan 2490 sayılı kanunun 
43 ncü maddesi mucibince pazarlıkla ihalesi 16.12.938 
cuma gunu saat 14 de yapılacaktır. 

A- Bu işe ait keşif ve şartnameler dairesinde görü· 

lecektir. 
B- Muvakkrt teminat 339 liradır. 

İsteklilerin en az 2500 liralık bu işe benzer iş yap
tıklarına dair idarelerinden almış oldukları vesikalarla 938 
yılına ait Ticaret odası vesikasile birlikte 16. 12.938 cuma 
günü saat 15 te gelmeleri. 

Kara İnhisarlar Müdürlüj'ündea 

Şartname vo projesi mucibince Karata yaptırılacak idare bi
na11 inşaatı 15. l 1.38 tarihinde ihale edllmediiinden yeniden pa· 
zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

Kefif bedt!li 40237 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 3017 
liradır. 

Ekıiltme 21.12.938 tarihine rutlayan Çartaınba günü saat 14 
do Kars Müıtakil Müdürlütünde müteşekkil komisyonda yapıla· 

caktır. 
Şartname ve proje 201 kuruş bedel mukabilinde lıtanbulda in

hisarlar inşaat şubHile Ankara batmOdürlüğünden ve Karı Müı
takil müdürlütünden 1ılınabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin nafıa vekaletinin J 2.8.38 
gOn ve 67 sayılı tamimi mucibince ehliyet veıika1ını haiz hulun· 
maları lizımdır. 

İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen ıün ve 1aatte yüzde 7,5 
rüvenme .l?aralarlle birlikte Karı Müstakil müdürlütünde müte· 
t•kkil komiıyona müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Fen t'4thikat okulu binasında tadilen tamirat yaptırılaca
ğından açık eksiltme ile ihalesi 26.12.938 p3zarte~i guuu 
~aat 15,30 da ynpılacaktır . Muhammen keşif bedP.li 866 lira 
97 ıtuıuştur. İlk teminatı 65 li radır. Şatnamesi ait olduğu 
şubeden bedeli mukabilinde alınabilir. 

Ankara Belediyesinden : 

Bahçeler idaresine yaptırılması tekarrür eden 328,30 lira bede
li k•şifli iki adet kulübe 16.12.938 cuma günü pazarılkla verile · 
cetinden iıteklilerin o ıün ıaat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatlara. 

Malkara Malmndürlüğünden: 

PazarlıA-a konulan iş: Malkara hükumet konağının 17547 lira 
84 kuruş ke4ifli 938 yılı içinde yaptırılacak kaba inşaat kıımı• 
dır. 

Buna ait plin, proje fenni genel şartname mukavelename pro· 
jesini ıörmek için Malkara malmüdürlüğüne müracaat edilir. 

Pazarlık 22-12 ·38 tarihine müsad\f perşembe günü saat 11 de 
Malkara kaymakamlık makamında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1317 liradır. 
İıtekli olanlar Tekirdağ nafıa müdürlüğünden alacakları ehli· 

yetnameyi himil bulunacaklardır. 
İıteklilerin pazarlık günü olan 22- 12 38 perşembe günü saat 

11 e kadar komisyona müracaat etmderi ilaa olunur. 

i.tanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
28.12.938 Çartamba günQ saat 14 de İstabulda Nafıa Müdürlü· 

tünde 970 Jira keşif bedelli Büyükdere Orman Fakültesinde ya
pılacak su itleri açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, Bayıodırlık işleri Genel hususi ye fenni 
şartnameleri, proje keşif bülisasile buna müteferri diğer evrak 
daireıinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 73 liradır. 
f ıteklilerio en aı: 500 liralık bu iş benzer iş yaptığına dair ida· 

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetin· 
den ekıiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 yalı
na ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

IJAçlar, Klinik ve lspençiyar!_ ahit: 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Açık eksiltme suretiyle beş ton sülfür dö karbon sa
tın alınacaktır. 

Hepsinin muhammen bedeli iki bin lira, muv kkat te

minat yüz elli liradır. 
Münakasa müddeti 10.t 2 938 den itibaren 45 gündnr. 

Münakasa 24. J.939 tarihine müsadif salı günü saat 15 te 
Ziraat vekaleti binasında satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

Şartname, Ankarada Ziraat vekaleti satı.nalına komis
yonundant İstanbula Ziraat müdürH.iğünden, lzmirde Ziraat 
mücadele reisliğinden parasız olarak verilir. 

Taliblerin muvakkat teminatları ve makbuzları ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3ncü maddelerinde yazılı vesikalarile 

birlikte mezkür tarihte komisyona gelmeleri. 

Mensucat-Elbise· undnra-Çamaşır .s. 

Ankara Belediyesinden : 

Sıı i~lcri yıkama ve sulama amele~i için alınacak 40 adet 
balıkçı muşamhasına i:;tekli çıkmadığından açık eksiltmesi 10 

giin uzatılmıştır. 
Muhammen bedeli 216 liradır. 
Muvakkat teminatı 16,50 l i radır. 
Şartname ini görmek isteyenlerin lıergün 

mine ve Lteklilerin de 20. 12.938 ... alı gün ü 
belediye encümenine müracaatları. 

yaz ı işleri kale

:mat 10,30 da 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Beher metre ~ine tahmin edilea fiatı 575 kuruş olan 
15500 metre kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 12.1.939 perşembe günü saat 
11 .dedır. İlk teminatı 5706 lira 25 kuruştur. Evsaf 'f/e şart
namesi 450 kuruşa A nkarnda komisyondan alınır. 

* Beher metresine tahmin edilen fiatı 380 kuruş • :ı: 

olan 8500 metre lacivert kumaş kapalı zarf usulile müna-
kasaya konulmuştur. ihalesi 5 ikincikanun 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. llk teminatı 2422 lira 50 kuruştur. 
Evaaf ve şartnamesi 162 kuruş mukabilinde M. M. vekii· 

leti satınalma komiıyonunda verilir. 

• Beher çiftine tahmin edilen fia t 445 kuruş olan 
320ÔO •çift okur kundurası kapalı zarf usulile ehsiltmeye 

koDulmuştur. İhalesi 4.1.939 çarşamba günü saat 11 de· 
dir. İlk teminatı 8370 liradır. Evsaf ve şartnamesi 712 
kuruta Ankarada komisyondan alınır. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

eu gün liAn olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün ~ . t 

a Münakasaıar 

lnfaat, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harıta 

GOmrülc binası tamiri 
Kişe yap. 
Ser ve kameriye inş. 
Alemdarda bulunan 4 odalı evin tamiri 
Harp akademisinde yap. taarirat 

par;. 

" .. 
" aç. ekı. 

250 -
200 -
455 -

1200 -
1095 15 

Mobilya ve bDro •fyaeı, Mufamba-Hah v.s. 

Yazıhane: 1 ad. ile 8 ad. yazıhane ve 5 çer· 
çeve cilalanması 

Mahrukat, Benzin, Makine yaOları •·•· 

Odun: 76 t. 
• 140 " 

MOteferrlk 

Demir, boru, civata, çivi v.a. : 13 kal. 
Siman fondu: 300 t. 
Açık güverteli armalı ve taa tecbiutlı bir adet 

çektirme tekne (tomd) 
Bez hortum: 7 kal. 
Kendir kıtık: 2 t. (temd) 
Katana y~m torbuı: 250 ad.-yem torbası: 430 

ad.· yular batlıfı: 165 ad.·keçeli belleme: 305 
ad.·jebre: 650 ad.-aünger: 360 ad. • çul: 40 
ad.-kıl kolan: 220 ad.-paybent: 100 ad. 

Çinko levha: 15,5 t. 
Şeytan arabaaı: 60 ad.-baa-aj arabuı: 20 ad. 
Poıta vagonu: 2 ad. (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Buğday ötütülmesi: 300 t. 
Yulaf: 67710 k. 
Ot: 54168 k. 
Kuru llıüm: 15 t. 
B11lgur: 100 t. 
Çekirdeksiz kuru ü.1üm: 4 t. (t~md) 
Saman: 191 t. 
Un: 50 t. 
Sadeyatı 100 t. (ıart. 460 kr) 
Salça: 2,5 t. 
Kaşar peyniri: 2 t.·beyu peynir: 2 t. 
B•tday ötütlllmesi: 492 t. 

,, ,, 123 ,, 
Yulaf: 16 t. ·kuru üzüm: 1 t.-yemeklik tuz: 1,5 t. 
Yulaf: 280 t. (temd) 

" 420 " " 
" 300 ,, ,, 

b Müzayedeler 

Salapurya: 3 ad.·mavna: 4 ad. 
Meşe kl>mürü: 929 kental 
Kiremit: 3100 ad. 
Bina ankau 
Mahruti kiremit: 50000 ad. 
Ceviz talaşı 
Muhtelıf demirbaş ena: 254 kal. 
Keçi derisi: 25000·40000 ad. (temd) 

paz. 270 -

pu. 

" 

paz. 350 24 
aç. eka. 

" 
4440 -

kapalı z. 13550 - · 
800 -

aç. ekı. 1653 75 

" 
" paz. 

aç. ekı. 

pu. 

" aç. ekı. 

paz. 

pa'Z. 

\tıpala •· 

" 
pu. 

" kapalı z. -- " 

4255 -
25PO -

53579 80 

4500 -
4062 60 
2437 56 
3150 -. 

11500 -
800 -

it.O 92 

k. o 02,60 
• o 02,15 

pu. - -
kapalı z. 14420 -

" ,, 

aç. art. 
.. 

paz. 
,, 

" aç. art. 

• 

21630 -
15450 -

50 -
187 50 

• • * Beher metresine tahmin edilen fiat 515 kuruş 
olan 13200 metre elbiselik gabardin kumaş kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 7. t.939 cumartesi 
günü saat 1 1 dedir. İlk teminata 5045 liradır. h:vsaf ve 
şartnamesi 380 kuruş mukabilinde Ankarada komisyon· 
dan alınır. 

,., * • .Beher kilosuna tahmin edilen fiat 249 kuruı olan 
70000 kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur, İhalesi 3. 1 .939 salı günü saat 11 de· 
dir. İlk teminatı 9965 liradır. Evsaf ve şartnamesi 872 
kuruş mukabilinde Ankarada komisyondan alınır. 

90 -
83 -

57 
147 

52 54 

333 -

1016 25 
60 -

124 05 

319 13 
194 ~5 

4268 40 

337 50 
304 70 
182 85 
237 -
853 -

60 -
250 68 
450 -

5850 -

1082 
1623 -
1159 -

32 32 

7 50 
14 10 
33 94 

Trabzon Gümrük Müd. . ,, . 
• Belediyesi 

lıt. Vakıflar Müd. 
lst. Komut. SAK 

lst. Gümrükleri Başmüd. 

lıparta Aık. SAK 

,, " " 

14·12-38 14 -
12-12-38 14 -
ıalı ve cuma 
21-12-38 14 -
28-12-38 14 30 

15·12-38 10 -

13·12-38 15 30 
13· 12-38 15 -

latanbul Belediyesi 12-12-38 14 30 
Nafıa Vele.. lat. Elek. iş. U. Mfid. 16-12·38 15 -
inhisarlar U. Mild. 26-12-38 15 30 

D. D. Yolları H. paşa 
lıt. PTT Mtıd. 
lzmir Lvz. SAK 

O. D. Yollara H. pac;a 

" .. 
P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve lst. 

Ankara Lvz. SAK 
,, Belediyeai 

" ,, 
lıt. Komutanlığı SAK 

,, " ,, 
Afyon Kor SAK 

Isparta Ask. SAK 

" " 
M.M.V. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" " Tekirda2' Ask. SAK 

" " Vixe Tüm. SAK 
lıt. Komut. SAK 

" .. . " 

lzmir Dıni.tbank Müd. 
Karaiuli Orman 13ölge Şefliği 
Denizbank Trabzon Şubeıi 
lıtaabul Belediyesi 
D. D. Y. Ankara 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Anı.:. 

lat. Gümrükleri Başaıüd. 
l.t. T. C. Ziraat Bankası 

2-1-39 15 -
16-12-38 14 -
19-12-38 11 -

26· 12-38 10 30 
26-12-38 10 30 
27-12-38 15 -

24-12-38 11 -
9-12-38 10 30? 
9-12-38 10 30? 

26-12-38 15 -
12-12-38 15 -
12-12-38 14 -
21-12-38 14 -
24-12-38 10 -
29-12 38 11 -
15-12-38 14 -
16-12-38 14 15 
29-12-38 11 
29-12-38 11 
23-12-38 
28-12-38 16 
28-12-38 15 -
28-12-38 15 30 

15-12 38 15 -
16-12-38 10 -

13-12-38 14 30 
26-12-38 ıs -
12-12-3'i 14 30 
15-12-38 10 -
14-12 38 14 -

Preventorium - Sanatorium Oirektörlütünden: 
Kuruma teslim 

Alınacak kömüran tahmin olunan Alınacak Muvakkat 
clnıi 

Krlple 
Gaxhaae koku 

fiat miktarı Tutara 
L. K. 

443 75 ) 

teminat 
L. K. L. K. Ton 

17 75 25 
19 50 100 19~ ) 179 53 

2393,75 
Haydarpatada Valdebağıncla bulunan kurumumuz için satln 

alınacak miktar ve muhammen fiatı yukarda yazılı köruür açık 
elrailtmeye konulmuştur. 

Ekailtme 26-12-38 tarihine teudilf eden pazartesi günil saat 
15,30 da 1.tanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler muhaaibliği 
binasında toplanacak komiayonda yapılacaktır. 

Mobilya, Ev ve Bnro eşyası, Muşamba, Hah v.s. Müteferrik 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

A§ağıdaki işler 15.12.938 perşembe günü saat 10 da pa
zarlıkla ihale edilece~inrlen İsteklilerin başmüdiirJükteki ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

t90X80 ebadında 1 adet yazıhane ihale bedeli 140 liradır. 
8 adet yazihane ile 5 adet çerçeve cilalanması. İhale be

deli 130 liradır. 

Mahr11kat Benzin-Makine yağları.v_!: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Binek otomobilleri için 1000 kilo valvalin ve 1~00 kilo 
vakum satınalıııacnğından pazarlığı 12.12.938 pazartesi günü 
saat 14,80 da Fındıklıda komutaulılc satınalma komisyonunda 
yapılac•ktır. İsteklilerin belli günde komisyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
K•misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 151.170 lira olan 149 kalem ate
ıe mukavim muhtelif tuğla ve harçlar Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 27.1.39 
cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname 7 lira 56 kuruş mukabilinde Komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat t~minat olan 8808 lira 50 kuruşu 
havi teklif mektuplarmı mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka· 
nunun ~ ve 3 maddelerindeki vesaikie mukôr rün ve sa
atte komiıyona müracaatları. ___ , 

İstanbul Komutanlığı Satınalnıa Komisyonundan: 

İhale günü talibi çıkmayan 3·4,5 tonluk 8 tane kamyon 
satın alınacağından kapalı zarfln ihalesi 23.l~.938 cuma gü· 
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Ticaret ve Zahire Borsası 
9.12.938 

Fi atlar 
CiNSi Aıağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 15 
11 sert 

" kızılca 5 15 
Arpa Anadol 

Fasulya 10 20 
Çavdar 

Arpa yemlik 4 22 
Yulaf 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 18 20 
Ceviziçi 43 -
Kuşyemi çuvallı - -

Nohut 7 20 
lç Fındık 
Tiftik mal 104 
Tiftik Oğlık 
Susam 

Yapak Anadolu 54 30 

" 
Trakya 

Mısır beyaz 

Mmr 1arı 4 32 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 37 

5 32 

12 30 

l J5 -

Gelen Ton 
Buğday 370 
Arpa 60 
Falulye 61 
Un 74 
Çavdar S 
Yapak 18 
Nohut ı5 
B.peynir 4 
Tiftik 23 
rdısır 46~ 
------------------~~ 
K. ceviz 
iç fındık 
Nohut 
Susam 
iç ceviz 

Giden roıı 

~ 2f 
15 
20 
3 

_T_l_ft_i_k~~~~~~~---,:::;_,,-
Dış Fiatlar 

Linrpul 3 10 Buğday 

" 
" 

Arpa 
Mı11r 

Keten T. : 
Fındık G.: 

" L.: 

Şikago 2 99 
Vinipek 2 81 
Anvers 3 13 
Londra 3 60 

• 6 30 
Hamburg --

• 80 

,,----------·------------------..., 
İs tan bul Belediyesinden: 

Temizlik işleri için yapılacak arabalara lüzumu olan •• 
hepıine 350 lira 24 kurut bedel tahmin edilen 13 kalerndell 
ibaret Demir boru, Civata, çivi veaaire pazarlı~& koDulmuştur· 

Evrakile liste.i Encümen kaleminde görülebilir. lsteklil•' 
52 Jlra 54 kuruşluk te~inat makbuz veya mektubile bera b•' 
12.12.938 pazarteı1i günü saat 14,30 da Daimi Encümende bu· 
lunmalıdarlar. ... ______________________________ ,,..-

nü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 7800 liradır· 
İlk teminatı 585 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda go· 
rülebilir. 

M. M. Veklleti Satanalma Komiıyonuntılan: . 
Tahmin edilen fiatı bin lira olan bir adet elektrolizer klor '~ 

hazı pazarlıkla ve 27 son kinun 939 cuma ıünü ıaat 10 da l'd 
V Sahne.ima Komiıyonunda aahoalınacaktır, 

İlk teminat 75 lira olup şartnllmHi her giln Ko da görüliir 
P 1 k 

" .,, 
azarlığa girecekler teminatlariyl e birlikte pazar ı gun 

uatinde Ko. da buluDmaları 

* • • 100 adet rüzgir ileti gılafı pazarlıkla aahn alınacaktır· 
Pazarlığı 26.12.9~8 pnartui günü saat 11 dedir. 
Beher adedine 4 lira fiat tahmin edilmiıtlr. 
İlk tominatı 30 lira olup ,artnamesi komiıyoıada t6riilür. 

• • ııı Beher adedine 4000 lira tabmia etlilon 25 adet •eY!.~ 
tamirhane malzemesi ve karourlerile birlikte menteai k•r
zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltmesi 25-1 39 çarşamba günü saat il de dir. d• 
ilk teminat 7500 lira olup şartnamesi beş lira mukabilllS 

komisyondan alınır. 

c 

111 

ly 
Ankara Belediyeainden: ·fi' 

Beletllyemize alınacak beş motopomp için iateklilerin tekt•.,,, V 
rini teşriniaani 938 sonuna kadar vermeleri ilin edilmiş iken r 
xı fabrika müme11illerioin müracaat üzerine tekliflerini yetiştir~, 
dikleri anlaşıldığından itbıı müddetle kanunuevvel 938 ıonıJ .,. 
kadar temdit edilmittir. Şimdiye kadar tekliflerini yetittir•e1' 
lerin bu mücldet zarfında göndermeleri ilin olunur. 

lstanbul Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonundan : 'foP 
8614 metre lutik kaytan 13-12·38 salı giln6 saat 14.45 de 

1
, 

hanede levazım amirliği aatmalma komisyonunda pazarlıkla 111111 

cakhr. lateklilerin belli saatte komiıyona gelmeleri. 

Dulet Demiryolları ve Limanları Umum MGdürliltün.le• : 
1 

Muhammen bedeli 576009,93 lira olon 100 kilometrelik takri~,f 
8000 ton ray 25.1.939 çarşarpba güııü ıaat 15,30 da kapalı s 
uıulile Aukarada idare biaasmda satın ahnacalcbr. ..,,t 

Bu işe girmek iltiyenleriR 26790.4J liralık muvakkat teot~,t 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinin ayDi sıü0 

14,30 a kadar Komisyon Reiıliğine vermeleri. .1141 
Şartnameler 2880 kurufa Ankara ve Hayıılarpa,a vezneterı 

aatılmaktacbr. 

c 
2 
Q 
ı. 

~' 
~ 
~ 

• • • ,ıı- ~ 
Açık güverteli armalı ve tam techiıatla bir adet ç 

0
,_ ~ 

tirme tekne alınacakbr. Bak: inhisarlar lJ. Müd. ilini•:,_, t 

Erzak, Zahıre, Et ve Sebze : 

İstanbul Levazım A·mirliği Satırıalma Komisyonuııdall : fi' 
1650 ton kadar buğdayın kırdirılmasmın kapalı ıa'.,e 

eksiltmesi 26. 12.938 pazartesi günü saat 15 de Topb:ıır· 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılac• ... ,t• 
Hepsinin tahmin bedeli 9904 lira 72 kuruş ilk t~OJ~ili'' 
7 42 lira 85 kuruıtur. Şartnamesi komisyonda göruio 

~ 
~ 
~ 
~ 

t 
' 
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111Q\r Liıe ve Orta Okullar Satıaalma Komiıyonu Baıkanlığındaa: 
Muh. bedeli ilk temtnatı 

Clnıl Miktarı Tutarı 
Azı Kilo Çotu L. K. 

~O}'un v mevıimlado 11700 ,, 14500 7250 

lcuıu eti 

L. K. 
148 7S 

~11 Erkelıı liu panılyonları ile San'at ok•lu. 

~O}'un -.e menimiode 9000 • 13400 6700 MI 60 
kuzu eti 

Buca orta okul panıiyonu ile Kıııltullu ötretmeD okalu. 
&irinci nevi ekmek 57000 ,. 71000 6922 50 519 11 

Kız Erkek U.e panı,yonları ile 85lg• aanat okulu. 
8irlrıci nevi ekmek 44506 ,, 64000 6240 468 

Buca orta okul okul panıiyonu ile Kıııl~ullu 8tretmen olcalu. 
Sade yag 9600 ,, 12100 12785 952 88 

Bütiln yatılı okulların ihtiyacı. 

lzıalr yatılı Liıe n Orta okullarının 1938 mali yılı ihtiyaçla· 
'
1•daa yukarda clnıi, miktarı Ye muhammen flstları yazılı beı 
~etn yiyecek ihtiyaçları ayrı ayrı kapalı zarf uıulü ile ve 15 
rGıı müddetle ekıiltmeye konulmuıtur. 

Ekıiltmeleri 21. ll.3!§ nlı ınnü lzmir hükumet konatı içinde 
~Gltür direktl>rlilfıüade ıaat 14 te yapılacaktır. 

lıteklilerin 2490 ıayılı kanunun 32ci maddeılne g<Sre hazırla· 
t•cıakları t•klif mektublarını 20.12.38 aalı günQ aaat 13 e kadar 
~Ollliıyon baı1ranlıfıoa vermeleri lAıımdır. Bu uatten ıonra 
hlecek mek~ublar kabul edilmez. 

lıteklilerden şirketlerle ecnebiler 2490 ıayıb kanunun 3 ve 4 
tQ ınaddeaindeki yazılı veıikalarla bu itlere girebilirler. Şartaa· 
''ler her g\1n Klltllr direkUlrHltünde komiıyon maaa1ında ıö· 
tllebmr. 

Edremit Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Edremit birliklerinin ihtiyacı için 430 ton ve Berga· 

~- birlikleri ihtiyacı için a15 ton yulaf kapalı zarfla mil· 
4akasay konulmuştur. Tahmin edilen bedel Edremit için 
23650 lira, Bergama için 17325 liradır. Eksiltme 21. 12.as 
ç,tfamba ~ünü saat 14 de Edremitte Tü111 satınalma ko
~İsyonunda yapılacaktır. Edremit için teminat parası 1784 
•ra, Bergama için teminat parası l 300 liradır. Evsaf 'fe 
ıartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin beJJi aaatte 
ı:.dremitte komisyona gelmeleri. 

Erzurum Askeri Sntınalma Komisyonundan : 

Erzurum garnizonunuD 26000 kilo Sarıkamışın 28000 kllo sade 
t'~•nıı talip çıkmadı~ından yeniden kapalı zarfla· eksiltmeye lconmu.ş• 
~t. Erzurum sade ya~ının tahmin bedeli 23725 lira ilk teminatı 1779 
'• 37,5 kuruştur. Sankamı§ sade ya~ı tahmin bedeli 25900 lira ilk 
tııinatı 1942 lıra 50 kuruttur. Eksiltmeleri 19-12-938 pazartesi günü 
t'urumda askeri sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Erz:urum yağı· 

~111 saat 10 da Sarıkamış yağının eksiltmeıi saat 11 dedir. Teklif 
"1•~tupları bir saat evvel komisyon başklllllığına ve posta ile rönde· 
tı ııı· •o bulunacaktır. Şartnameleri her rUn komisyonda görülür. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: , 
1 

l- İdaremizin nakliyat şubesi ıçın yttphrılacağı ve 
5.Xll.938 tarihinde ihale edileceği iliin edilen açık 
güverteli armalı ve tam techizatlı bir adet çektirme 
(tekne) nin şartnamesi tadil edildiği yeniden açık ek· 

l siltmeye konmuştur. 
!..._Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat teminatı 

11 
333 liradır. 

1 - Eksiltme 26.Xll.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu · 

ly besindeki A!ım Komisyonunda yapılacaktır. 
- Muaddel şartnameler parasız olarak laergün sözü ge· 

V çen Şubeden alınabilir. 
"-- isteklilerin eksiltme için tayin edile111 gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9060) 1-4 

"""-----------------------·------.. İLAN 
Kadıköy ünde Yasa caddesinde 27 ve Söğütlüçeşme 

~ad desinde 46 ve keza kapadığım Yasa caddesinde 
2a sayılı kasap dük· kanlarıma ve muamelatına ait 
~3~ ve daha evvelki seneler için kullandığım defter
ttın lüzumune binaen aranılıp bulunmadığından ziyaa 
"iradığı anlaşılmış olmakla keyfiyet ilan olunur. 

\..._ HAMDİ POŞEY ~ 

''\. I ~.EHWTvETI.E'"'NAIARTDıKKATAI··· ~ 
~ ~ 
~ ~ 

t ~ 

:~ ~ : Beyaz ve pirina sabunlarını askeri evsafa uygun her 
Yerden ucuz yalnız nşağıdaki adreste bulaltilecekıiniz 

t A. ~~,! ~k~D~İn M.~~.~ ~~k.!. ~~-r ~!as 1 ~ 
~ ........................ ..... 

' ,,.b 
t> İl'tılrlm-1 

Q 

BaaıJclı8ı 7er: ARTUN a..ım.,.. 
Galata Billir .-,. No. 11) 

MftNAKASA GAZ!T!SI 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Muhammen 8. % 7,5 

Miktarı beheri tutarı teminatı 

Cinsi kilo L. K. Lira L1ra K. 

Sert liıtik 300 2 80 840) 
Yumuıak ıambre 

ıastiii 300 2 sn 840;) 
Ebonit 180 2 80 504 163 80 

2184 
1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins 

ve miktarı yazılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hiza
larında rösterilnııiıtir. 

ili- Eksiltme 22.XU.938 tarihine rastlıy•n perşembe 
rllnü aaat 14~tle Kalaataıta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergön sösü geçen 
Şubeden alınabileceii gibi numunelerde görüleltilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn Ye 1aat· 
te yüztle 7 ,5 glivenme paralarile birlikte yukarıda adı 
.-eçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. {8895) 2-4 

• • • 
Muham. B. % 7,5 temi-
beheri tutarı Ratı 

Cinsi Ebadı Miktarı Lira Lira Lira Kr. - --Çıralı tahta 400X30X30 18 M3) 

" " 
400X28X30 8 

" 
) 

400X25X3 10 
" 

) 
400X28X8 18 

" 
) -54 45 2430 

Düz beyaz 400X30X30 10 M3 39 300 
tahta 2820 211 50 
1- Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı 54 metre mikabı 

çıralı tahta ile 10 metre mikabı düz beyaz tahta pazarlık 
usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizala
rında gösterilmiştir. 

lll- Pazarlık l 2.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8897) 4-4 

••• 
1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve proJ 

jesi mucibince yaptırılacak on adet tank temelleri 
inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 3926.2 lira ve muvakkat teminatı 294.46 
liradır. 

lll- Eksiltme 19.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi ıii· 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım Ye Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 

Umum Mildürlüj'ü Levazım ve Mubayaat Şubesinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İnhisarlar Umum 
Mlldürlüğü İnşaat Şubesinden fennt ehliyet vesikası 
almaları lbımdır. 

VI- İsteklilerin kanuni vesaik ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yukarıda adı ıeçen Komi!lyona gelmeleri ilan 
olunur. (8761) 3 -4 

• • • 
1 - l•aremiıiu kutu fabrikası için şartnamesi mucibince 

satın alınacak bir adet t&Qfset" tab'ı makinası ve 
teferruatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat temi
natı ( 1125) liradır. 

111- Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma gOnil saat 
15 te Kabataşda Levazın ve Mubayaat Şubeıiutleki 
Alım Komiıyenunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün s5zü geçen Şn
lteden alına9ilir. 

V - Eksiltmeye ittirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni 
teklif mektublarını ihale gününden bir hafta ev· 
veline kadar İnlıisarlar Umum Müdürlüğü Hltün 
fabrikalar Şubeaine •ermeleri tekliflerinin kabulünü 
mutazammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- Mnıaürlü teklif mektubunu kanuni Yesaik ile 5 inei 
maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu •eya banka teminat mektubunu ihtiva ede· 
cek olan kapalı zarfların eksiltme gilnü en geç saat 
14 de kadar yukarda adı geçen Komisyon batkanlı· 
iına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

Cinsi 
Toz tütiln çuvalı 
3/8 200 MiM boy 

• • • 
Miktarı 

Adet 
2000) 
4000) 

yuvarlak b"şlı cıvata 

(8633) ~-4 

Muhammen B. 0
, 1,5 Eksilt· 

beheri tutarı teminatı me 
K. S. Lira L. K. Saat1 - -26 75 535 40 12 15 30 

3.8 120 " ,, " 8000) 60 ki. 440 33 - 16 -
3 8 demir pul 12000 ) 
1- "2000,, adet ince şeyler konabilen Standard normal 

sık örgülü toz tütün çuvalı ile Cibalı bakımevine 
yapılacak platformlara lüzumu olan ebat ve miktarı 
yukarıda yazılı yuvarlak başlı civata ve demir pul 
J.Xll.938 tarihinde ihale edilemediiinden yeniden ay· 
rı ayrı paıarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedelile muvakkat teminatları hizalarında 
ıösterilmiıtir. 

ili- Pazarlık 19.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerden Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
cağından isteklilerin yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilôn olunur. 

(8811) 3-4 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 3.12.938 vaziyeti 

AKTif 
Kasa: 
Altın: Safi kiloıram 17. 158.733 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 

Lira 
24.135. 130.85 
13.546.230 -

986.276.-

Türk LirHı 715.667.72 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.054.624 12.736.053.28 
Altına tahvili kabil 

Serbest dövizler 18.648.97 
Oij'er dövizler ve 

Borçlu kliring bakiyeai 8.993.424.06 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen ev· 

rakı nakdiye kartılığı 158.748.563 -
Kanunun 6·8 inci mad· 

delerine tevfikan ha· 
zine tarafından vaki tediyat 15.212.868 -

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari Senedat 79.808.056.05 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
A - Deruhdo edilen evrakı 

nakdiyenin kartılıfı Ea-
bam ve Tah.-il&t (itiba· 
ri kıymetle) 

B - Serbeat eıbam ve tahvilat 

Avanslar : 
Hazineye kıaa vadeli ayana 
Altın n Daviz üzerine 
Tabvilit üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

39.644.231.95 
6. 769.068.30 

7.469.500 -
181.711.83 

7.808.772.-

Yekun 

Lira 

38.167 .636.65 

715.117.72 

21.748.126.31 

l4J.535.695.-

79.808.056.0:J 

46.413.300.25 

15.459.993.03 
4.500.000.-

!4.867.680 62 

365. 716.0iU.43 

I• 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

PAS lf 

Adi ve fevkalade 
Huıuli 

Tedavftldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 

Lira 
2.712.234.11 
6.000.000.-

nakdiye 158.748.563.-
Kaounun 6-8 inci maddele· 

rine tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat 15.212.668.-

Deruhde edilen enakı nak· 
diye bakiyesi 143.535.695.-

Karfılıtı tamamen Altın ola· 
rak ilheten tedavüle 
nudilen 19.000.000.-

Reeakont mukabili lllve· 
ten teda. nzed. 34.000.000.-

TUrk Lirası Mevduatı 
Döviz taahhildatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 3.589.81 -
Di~er dllvizler .-e alacaklı 

kliring bakiyeleri 30.975.511.20 

Muhtelif 

Yekta 

Lira 

15.000.000.-

8.712.234.ll 

196 535.695.-

18.780.768.ta 

30.979. ı o ı .o ı 
93.708.298.13 

365. 716.096.43 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi yüzde 4 Altın üzeride avans yüzde 3 
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ABONNEMENTS: Quotidien es Adjudicatiomı 
ADMINISTRA1iU~ 

Ville et Province Y oghourtchou Han 
3 MOIS Ptn. 450 ler Etage, N. 3-4 
6 • • 850 

12 " .. 1500 
Galata, Perchembe Baz.ar 

Etranrer : 1l aoiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 GA 
Pour la PabliciU ı'adre11er 

ii l' Adminidration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T~l~pbone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse T~l6graphlque: 
letanbul ONAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de J'adjudication Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du Jours · Heure d'adjudicat estimatif provisoire Cahier des CbMgeı 

--------------------------------~--....;..-----------~~~~----~~----
A) Adjudications au Rabais 

C••structlon-Reparation-Trav. Publlca-Materlel de Conatruction-Cartographle 

Reparation biti11e douane. 
Construction guichet. 

., serre et cameria. 
Rep. maiaon habitııtion a Alemdar. 

n bitiue Academie de Guerre. 

Gre a ırre 

• 
Gre a rre 
Publique 

250 -
200 -
455 -

1200 -
109.S 15 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Taplsserle ete. 

Pupitres: 1 p.· vermisıare de 8 pupitreı et 
5 cadrH 

Cemtaustıble- Carburant-Hulle• 

Semi-coke : 200 t. 

Briquette indigene : 80 t. 
Charbon de terre crible ı 25 t - Coke de 

Gaıhane : 100 t. 
Val valine : 1 t.- Vacoum : 1300 le. 
Boiı : 76 t. 

" : 140 t. 

Dlvars 

Tromp• en toile : 7 lols. 
Tige de cbanvre : 2 t. (aj) 
Saca de fourrage pour cbevaux: 250 p.· Saca 

de fourrage : 430 p.· Brides: 165 p.· Cou· 
verture en feutre: 305 p.• Gantl pr. etrier: 
650 p.· Eponrea : 360 p.· Couvertures: 40 
p.· Ceiatures en erin : 220 p.· Attaeh .. -
piedı : 100 p. 

Tuyaux en fer, boulonı, clous ete. : 13 lots 
Ciment fondu : 300 t. 

Coque de reoaorqucur a pont ouvert et avec 
armature : 1 p. (aj.) 

Zinc en plaque: 15.5 t. 

Draizi-ıe: 60 p. ·v oiturea pr. bagaıes: 20 p. 
Wagon·poste: 2 p. (ai) 

Provlalons 

Pain : 16· 19 t. 

Viande de mouton et agnuu : 2750 k. 
,, n veau : 7,5 t. 
" n ,, : 2,5 t. 

Lait : 8,5 t. 
Yorbourt : 9 t. 

" : 3,4 t. 
Fromai"e "ka~ern : 1200 it. 

,, bine : S280 it. 
Ooufs : 98600 p. 
Broyage de ble : 300 t. 
Avoine : 67710 k. · 
Foin : 54168 k. 
Raisins ııecs : 156 t. 
Ble concaaaeı : 100 t. 
Raisins ıecı : 4 t. (aj.) 
Paille : 191 t. 
Farine : 50 t. 
Beurre : 100 t. (cab. eh. P. 460) 
Sauce de tomatH : 2,5 t. 
Fromaıe kacber : 2 t.- Fro111age blanc : 2 t. 
Broyago ble : 492 t. 

n n : 123 t. 
Avoine : 16 t.- Raiain sec: 1 t.- Sel : 1,5 t. 
Avoine : 280 t. (aj.) 

n : 420 ,, ,, 

it : 300 • " 

8) Adjudications a la surenchere 

Mahoune 
Charbon de boiı 929 quintaux 
'J uiles côniques: SOUOO p. 
Copeaux de noyer: 
Articles d'iaventairea : 245 lota 
Tuilea : 3100 p, 

Peaux de cUvre : 25000-40000 p. (aj.) 

Gre iı a-re 270 -

Pli cacb. la t. 21 -

Publique 

" 
Gr~ a gre 

• 

Pli cacla 

Publique 

Gre a rre 
Publique 

,, 

,, 

" 

• 17 50 
2393 75 

13550 -
800 -

1653 75 

350 24 

4440 -

4255 -

2590 -
Gre a rre 43579 80 

n 

n 

n 

n 

" .. 
" ,, 
" 
" 

Gre iı rr. 
,, 

1852 50 

1650 -

750 -
1275 -
1575 -
595 -
960 -

2376 -

Publique 
Gre a rre 

2175 ~5 
4500 -
4062 60 
2437 56 
3150 -

11500 -
800 -

Gre a gre 
Pli cach. 

• 
Gre a rre 

" 
Pli cach 

n 

Gre a rre 

le k. O 92 

Pli cacb 14420 -
n 

• 

Publique 

" 
Gre iı ıre 
Publique 

n 

21630 
15450 -

187 50 

Gre a rre 

83 -
83 -

390 -

105 -
179 53 

57 -
147 -

1016 25 
60 -

124 05 

52 54 

333 -. 
319 13 

194 25 
3268 40 

138 94 

123 75 
168 75 

56 25 
95 63 

118 13 
44 63 
72 -

178 20 
163 15 
337 50 
304 70 
182 85 
237 -
863 -

60 -
250 68 
450 -

5850 --

1082 -
1623 -
1159 -

32 52 
14 10 

33 94 

Dir. Douanes Trabzon 

n 

14·12-38 14 -
12-12-38 14 -

Municipalite Trabzon Mardi et Vendredi 
Direction Vakoufs lıtanbul 21·12-38 14 -

Com. Ach. Co111mand. lst. Findildi 28-1'.l-38 14 30 

Dir. Princip. Douanes lst. 15-12-38 10 -

Com. Ach. Lyceo Jeunes FillH 8 26-12-38 15 -
Erenkeuy 

idem 26-12-38 15 -
Dir. Preventorium et Sanatorium 26-12·38 15 30 

Com. Ach. Command. lat. Fandıltlı 12-12-38 14 30 
Com. Ach. Mil. Isparta 13·12·38 15 30 

it 13-12 38 15 -

1 ere Elcpl. Cbe:minı Fer Etat H.ı;aşa 2-1-39 15 -
Dir. P.T.T. lıbnbul 16-12-38 14 -
Com. Acb. lntend. Izmir 19-12-38 11 -

Coa. Perm. Municipalite lıtanbul 12-12-38 14 30 
Minist. Tr. Pub. Oir. Gen. Aff. 16-12-38 15 

Electr. lat. 
Com.Acb. Econ. Monop. K.tache 26·12-38 15 30 

1 t:re Exploit. Ch. Fer Etııt H. pa~a 26-12·38 10 30 

" 26-12-38 10 30 
Dir. Economat P.T.T. Ank. et Ist. 27-12-38 15 -

Com. Acb. Lycees Ecoles Se- 27·12-38 14 
cond. bqair 

idem 27-12-38 14 
" 27-12-38 14 
" 27-12·38 14 -
" 27-12-38 14 
" 27-12-38 14 -
n 27-12-38 14 -
" 27-12-38 14 -
,, 27-12-38 14 -
" 27-12-38 14 

Com. Ach. lntend. Ankara 24·12-38 11 -
Municipalite Ankara 9-12·38 10 30 

it 9-12-38 10 30 
Com. Ach. Command. lst. Findildi 26-12-38 15 

n 12-12-38 15 
Com. Ach. Corps Armee Afyon 12-12-38 14 

C~;:-"Ach~Miıit.-Jsparta 21·12·38 14 
• 24-12-38 10 

Com. Acb. Min. Oef. Nat. Anlı:. 29-12·38 11 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 15-12-38 14 

" 16-12-38 14 15 
Com. Ach. Milit. Tekirda~ 29-12-38 11 -

" 29· t 2·38 11 -
Com. Ach. Oiv. Viıo;o 23-12-38 
Com. Ada Coıı{manci. lst. Fıadikli 28-12-38 16 -

.. 28-12·38 15 -
,, 28-12-38 15 30 

Dir. Denizbank Suc. İzmir 15·12-38 15 -
Chef Foretı Karaisali 16-12-38 10 
2eme Expl. Ch. Fer Etat Ank. 26-1 -38 15 
Com. Ach. Dir. G. Fabr. Mil. Ank. 12- 12·38 14 30 
Dir. Venteı Oouanes latanbul 15-12-38 10 
Denizbank Suceursale Trabzon 
Dir. Banque A2Ticole lst. 14·12-38 14 -

b) ÜZAYEDELEFI 
Devlet Orman lşletmHİ Karabük Revir AmirliA'indea: 

Karabükte k6pr0batında istifle mevcut 1320 adet muadili 7&' 
metre mikab 146 desimetre mıkAb 9am tomrutu açık arttırısı• 
ile aatılacaktır. 

Tomrukların ayrıca bat kesme paylan mevcut ve kabukl•fl 
ıoyulmuf olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hcaapl•11' 

mıştır. 

Tomruklara aid a&tıf fartnamesi Ankarada orman U.ntU1111 

MüdUrlütünde v~ orman başmuhendiı muavinliğinde iatanbulcl• 
orman ba,muheodiı muavinlitinde ve Karabükte Devlet oraa•ll 
işletmesi revir amirliğinde rörülebilir. 

Tomrukların muhammt1n bedeli 12 lira 35 kuruştur. ~ 
lıtekliler yüzde 7,5 muvakkaf pey akçelerile 19.12.38 ıil1111 

saat 14 e kadar Karabükteki Revir mer.kezine müracaatleri. 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğündea: . 

Kaçak ambarımızda mevcud muhtelif cins ve marka 282,gO 
lira muhammen bedelli yerli ve ecnebi içkiler açık arttırın• ile 
aatıta çıkarılmıthr. . . 

İıteklilerln fartnameyi görmek üzere hergün ve arttumıya ıŞ ~t 
tirak etmek üzere yüzde 7,5 teminat akçeaile 22.12.938 perıeıııbe 
günü saat 14 do Kabıtaşta kain Baımüdürlükteki komisyona ıııii· 
racaatları. 

lzmir Denizbank Müdürlüğünden: 
·-·ı·kle' Alaybey tersanemizde bulunan 3 salapurya ile 4 mavna esıı.ı 1 • 

ri dolayısile açık artırma suretile ve şekli hazırlıırile 15.12 38 perşe~ . ı• be günü saat 15 de satılacaktır. Taliplerin fazla malOmat almalarııÇ 
şimdiden terııane şeflitine müracaatları ilin olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Kuımpaşada Camikibir mahallesinin Tersane kapısı 
caddesinde kain 2 l.23.'l5 sayı h han ve müştemilatı enk8• 

zı muhammen 200 lira kıymetle 12.12.938 pazartesi gü06. 
saat 14 te pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin ve şeraiti 
görmek istiyenleria teminat akçelerile mezkur gün ve s•· 
atte Milli Emlak müdürlüğünde toplanan komisyon• 
müracaatları. 

Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketinde• 
r· 

Türk Gemi Kurtarma Anonim şirketinin Büyükdere Kurt• ... 
1 

. ,, ... 
ma gemileri iıtaıyonunda demirli Akbaş ve Kilyos gemi erı r· 
bugünkü var.iyctlerilc aatışı açık arttırma uaulile ayn ayrı arttı 
maya konulmuştur. ..rıı 

Akbaş gemiıi muhammen bedeli 24 bin yüz altmıv beş tU 

lirası ve ilk teminatı 1812 türk lirası otur. aekiz ~uruştur.. t•" 
Kilyoı gemisi muhammen bedeli 25920 Türk hraaı ve ılk 

minatı 1944 Türk lirasıdır. dt 
Arttırma Türk gemi kurtarma Anonim Şirketinin Tophoııeer 

Deniz hanında (eski Denizyolları binııaı) üçüncü kattaki idare ııt 11t 
kezinde Meclisi ldare huzurunda 17. 12.938 cumarteıı;i günü •:d• 
10.30 da yapılacakhr. Şirket Medlai İdaresi verilen fiatları b• 
itidalda ıarmediği takdirde ihaleyi yapmamakte ıerbeıttir. d•' 

isteklilerin ilk teminatı ihale saatinden bir sut evveline k• 
Şirket Mecliai İdare Reisliğine vermiş olmalıdır. G 11'1 

Her gemi için ayrı ayrı olarak yapılan şartnameler Türk :·ıit 
Kurtarma Anonim Şirketi ltletma Şefliğinden paraaız istene 6;6 . 
ve gemiler demirli bı.ılunduklnrı Büyükdere islasyonum·ıı:da f 
lebilir. 

Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirliğinden dili 

Kernbükte Köprübaşıada iıtiftc mevcut 1095 adet pııJ~tır 
631 metre mikib 35S desimetre mikia çam tomruğu açık a 

ma ile aatılacaktır. ıct•" 
Tomrukların ayrıea baf kesme pftyları mevcud ve kabil l•-' 

soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üz. rinden beS•P 

mıfhr. ~3' 
1:_omruklara aid satış şar~nam~sl Ank~ra. ?rman umu~d• ~~ 

dilrlutünde ve orman b ımuhe•dıı muavınhğındc, lıtanbu ıf 
man baımühendia muııvinlil}inde ve Karabükte devlet errn•0 

letmesi revir amirli2"inde görülebilir. 
Tomrukların muhammen bedeli 12 lira 35 kuruttur. 1ıııı0 
İsteklilerin y"üzde 7,5 muvakkat p y kçeıile 19.12.38 

saat 14 te Kıırabükteki Revir merkezine müracaatleri. 

Karaisalı Orman Bölge Şefliğinden . 
t ı1'e 

Kazamızm kır bunun ormanından 929 kental mabh1 delle 
şe kömUrünün beher kentah 3~ kuruş muhammen be <le 

1.12.938 gününden itibaren 15 gün müddetle serbe5t urıı' 
açık artırm yn konulınuş ve yevmi ihalesi 16. l 2.93~~,ıesi 
günü saat IO karaisah orman idaresi binasında 1 

0 
3ı 

icra edileceğinden taliplerin yüzde 7,5 temin t akçesi 01",,,t 
lira 52 kuruş banka makbuzile komisyonumuza ınO~'ıeri" 
edilmnsi şartname ve projeleri görmek isteyen tıılıP ı1'ıı" 
Ankarada orman umu müdürlüğüne ve knraisalı . ~~JiıJe 
satış komisyo una ve Seyhan orman ltaş mühendıs 1 

baş vurm ları ilan olunur. 


