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e ek 
Gaziantep zeytin yağı 
rekoltesi bol olmuştur 

Bu sene vilAyet dahilinde zey- 1 

tin hasılatı çok bol olmuştur. 

Zeytin yağı rekoltesi 4500 ü Ki
liste, 3500 ü Nizipte, 2000 i mer
kez kazasında olmak üzere 10 
bin ton tahmin edilmektedir. 
Zeytin yağı fiatları 30-31 kuru
ta kadar yükselmiştir. Yükseliş 
devam ediyor. 

Bu sene Ege bölgesinde zey
lin baaılatınm az olmaııı fiatla
rın yükselmesind2 amil olmak
tadır. 

Gaziantep fıstık 
piyasası durgundur 
Geçen senenin 600 tonuna 

mukabil bu aene vilayetimizin 
fıstık rekoltesi 2 bin ton tah
min edılmektedir. Fıstikhırımı

ı.ın yüzde 70 ini i.tihlAk eden 
Birleşik Amerika ile yapılmak -

a eri • 
ı 

ta olan ticaret muahedesi mü
zakereleri bitmediğinden fıstık 
pjyasası durgundur. Bu durgun
lukta takas ve serbest döviz 
mücadelesinin de amil olduğu 
söylenmektedir. 

Kavlak f11tık 52-b'2 kuruş, iç 
fıstık 110-125 kuruş arasındadır. 

Gaziantepte delitütün 
Bu sene delitüt"n rekoltesi 

380 ton tahmin ediliyor. Bun
lardan 100 tonu tartılmış ve 
Tütün ihracat birliti tarafından 
satın alınmıştır. Mütebakisinin 
de tartılmasına devam ediliyor. 

İhracat birliği tütünün birinci 
nev'ini 28, ikinci nev'ini 22, Ü· 

çüncü nev'ini 18 kuruşa almak
tadır. Tütünlerin nevileri eks
perler tarafından tefrik edil
mektedir. Birlik tütünleri işle· 

meğe henüz başlamamış, Mısı
ra ihraç ve satış hnklunda bir 
karar almamıştır. 

Harici Ekonomi Ha~erler 
Yunanistanda zeytin- ı 
yağı ve zeytin mahsulü 

durumu 
Ağuıtos ve eylUl aylarıada 

zeytinleri besleyecek derecede 
kafi miktarda yatmur düşmiyen 
bölgelerdeki zeytinler cılız kal
ını oldutundan bunların yağ 
verimiaia çok az olaeağı ilgili 
zatlar tarafından bildirilmekte
dir. Bu zeytinlerin ilkteşrin zar· 
fında yağan } ağmurlardan isti
fade edebilmeleri için zeytin 
toplama işine 15 sonteşrinden 

11onra başlanması hususuna ma
halli idarel~rce karar verildiği 
haber nlınmıttır. 

Tedavülden çıkarılan 
paralar 

Romaaya milli bankası, 

19-Vl-15·33 tarihini tafıyaa lOOO 
leylik tip il banknotların teda
\>Ülden kaldırıldığını, bunların 

26. 11.938 tarihinden 31-12 38 
tarihine kadar değiştirileceğini 

bu tarihten sonra ise tip il bank 
notların tedavül etmiyeceğini, 

iştira kuvvetlerini kaybetmiş 
addolunncağını ilin etmiştir. 

l\1ısır palamut piyasası 
ve palamutlarımız 
Yeni rekolte palamutları-

tnızdan Mısıra geçen ay içinde 
80 ton kadar mal gönderildiği 
CSğrenilmiştir Bu sureHe sene 
hatından beri Mısıra vaki pa
lanı ut ibraeabmızın 1000 tonu 
llşdığı ve geçen ıenenin ayni 
devresindeki miktara yaklaş
tığı görülmektedir. 

Alakadarlar yeni mahsulden 
fazla miktarda sipariş verdik
lerini fakat İzmirden dotru n-

pu r bulunmadığı için malların 

çok geç, intizamsız ve zedelen
miş bir halde geldiğini bildir
mektetlirler. 

Fırçalık kıl ve mamul fır
çalar ithal için sıhhi bir 
şehadetname mecburiyeti 

kondu 

Mısır kükümeti tarafından 

Kahire Elçiliğimize tevdi edilen 
bir tebliğe nazaran Mısıra gön· 
derilecek fırçalık kıl ve mamul 
traş fırçaları için bunların An· 
thrax mikrobundan liri oldukla· 
rına mütedair bir şehadetname 
ibrazı mecburiyeti ihdas olun
muştur. 

Philo-Sanitair şehadetnamesi 
ibrazı mecburi maddeler 

Romanya Ziraat Nezareti Ro
manyadan transit olarak geçi
rilecek her nevi asma, fidan, 
ağaç ve saire ile patates, fa
sulya, nohut, merci.mek ve to
humların mecburi olarak (Philo· 
Sanitaire) şebadetnnmesini ha
mil bulunmalarını, bu şehadet
namesiz yapılacak sevkiyatın 

hud•dlardan geçirilmiyeceği i 
bildirmiştir. 

Romanya buğday 
ıhracatcına verilen . 

prım 

Romanya Hükümeti buğday 

ihracatcılanna beher on tonluk 
vagon için verilmekte olan 12000 
leylik primin 9.1.938 tarihine 
kadar yapılacak ihracata da 
t şmil ve temdidine karar ver· 
mittir. 

Ella - Türk Anonim 
Şirketi 

Yunanistanla olan ticaretimi· 
zin ifasilc inkişafı imkanlarını 

temin etmek üzere ve Türk Ofi
ain teşebbüsile "Ella - Türk" 
k11a isimli Yunan-Türk Umumi 
Ticaret ve Repre:ıantasyon Ano· 
nim Şirketi namile aşagıdaki 

fabrika ve müesseseler tarafın
dan bir şirket tesis edilmiştir : 

1- Kimyevi gübre ve Ürün
ler Yunan Anonim Şirketi 

2- Kimyevi Ürünler Sanayii 
Anonim Şirketi 

3 Atıınas D. Kosta Emaye 
ve Madeniyat Sanayii 

4- M. Sakelarios ve Co. 
Kom Şirketi (İris boya ve ver
nik fabrikaları). 

5- Selanikto Ali Nazım Tü
tün ticarethanesi Direktörü. 

Triandafilos Fufas Ticaret Evi 
Sefirimizin ve bizzat Türk 

Ofis Reisinin hazır bulunduğu 
şirketin açılma merasimi, Türk
Yunan iktısadi münasebntının 

inki,afı lehinde yeni tezahurata 
vesile teşkil etmiştir. 

Gümrük tarifesinde 
değişiklikler 

"Dz1enik Ustaw" nın 84 numa
rasında Polonya Maliye Veka
leti gümrük resminden resen 
yapılan tenzilat ve muafiyetlere 
dair yeni bir kararname neşret· 
miştir. Bu kararname ile meri 

tenzilat ve muafiyetler 30.4.939 
tarihine kadar ipka edilmekle 
beraber tenzilat Ye muafiyet 
listelerinde ufak tefek bazı de
ğişiklikler de yapılmıştır. Bu 
değişiklikler l.1 l.938 t rihinden 
itibaren meriyete girmiştir. 

Yeni kararname üç kısımdau 
mürekkebdir. Bir numaralı lis
te her defasında Maliye Nez:a· 
retinin müsaadesi alınmak şar
tile yapılan tenzilat ve muafi· 
yetleri ihtiva etmektedir. 

' Italyanın ticaret 
müvazenesi 

ltalya hükümetinin ithalat ile 
ihracat arasındaki açı2'ı azalt
mak için ithaliitrn tenkisine 1 
mütemayil olan ıiyaseti bilhas
sa ilkteşrin 93 de tam seme-
resini vermiş bulmaktadır. fi 

lık teşrin 1938 de, ithalat 
755 ve ihracat 747 :nilyon liret 
olup aradaki fark yalnız 8 mil· 
yon liretten ibaret kalmıştır. 

Halbuki itktefrin 1937 de it
halat 1 .104 ve ihracat 709 mil
yon, ticaret muvazenesindeki 
açık 395 milyon liretti. 

Diğer taraftan, 1937 senesi
nin ilk IO ayındaki ithalat 
l 1,222, ihracat 6.415, aradaki 
fark 4.807 milyon liret iken, 
1938 senesinin ilk 10 ayındaki 

ithalat 9.071, ihracat 6.482 ve 
aradaki fark 2.589 milyon liret 
olmuştur. 

Kliring hesabları bakiyeleri ve kredili ithalata aid 
taahhüdler 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından ahnaa hesap hu
lasalarına göre 3112/ 1938 tarihindeki kliring hesapları baki
yeleri ve kredili ithalat için Cümhuriyet Merker. Bankasına 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Borsada kote dövizlerin ikinciteşrin 1938 
ayına aid vasati çek fiatları 

1 ikinci kinun 1939 taribind~n 31 ikinci kanun 1939 ak~amına 
kadar itibara alınması lazım gelen ve borsada kote olan ve ol-

mıyan dövizlerin vasati fiatları afağıda rösterilmiıtir. 
Lira Kr. Santim 

---
1 Sterlin 5 93 50 

100 Dolar 125 62 
100 Fran11z frangı 3 31 

100 Liret 6 6\ 
100 lniçre franıı 28 46 
100 Florin 68 17 50 

100 Rayışmark 50 32 25 
100 Belıa 21 25 25 

100 Drahmi 1 08 ıs 

100 Leva 1 52 75 
100 ÇekosloYak kuronu 4 35 
100 Pezeta 5 93 50 

IOO Zloti 23 59 75 

IOO Penıö 24 73 25 

100 Ley o 90 75 

100 Dinar ı 79 75 
100 Yen J4 64 50 
100 İsveç kuronu 30 57 
100 Ruble 2l 70 25 

Borsada kayıtsız bazı dovizlerin ikinci teşrin 1938 
ayına aid vasati çek fiatları 

Lira Kr. Santin 

100 Danimarka kuronu 26 49 50 
100 Norveç ,, 29 82 
100 Fiali.ndiya markı 2 61 75 
100 Estonya " 32 52 
100 Rupi 44 28 75 

Bu dövizler borsada kayıtlı elmad1tından verilen fiatlar lıomi
ıerlikçe bir güna taahlaüd vo mes'uliyeti tazammum etmeıı:. 

MÜNAKAS LA 
verilmiş taahhüdler yekünları: 

CEDVEL 1: Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankasındaki 
kliring hesapları borçlu bakiye
leri: 

Holanda 
İngilte-re 3::.:1 ınşaat . Tamirat • Naha işleri ve Malzemesi -Harita 60.109 

768.700 

MEMLEKET MiKDAR T· L. -
Almanya 

Belçika 215.800 

Çekoslovakya 3.605.500 
Finlandiya ô29.300 
Fransa 3.300.600 
Hollanda 910.800 
lngiltere 10.011. ıoo 

İspanya 319.400 
İsveç 2.880.800 
lsviçre 825.700 
İtalya 6.i.300 
Lehistan 324.600 
Letonya 64.500 

Macaristan 879.000 
Norveç 637 .900 
Romanya l .477.600 
s. s. c. i. 509.700 
Yugoslavya 550.300 

CEDVEL: 2 
Kredili ithalat için Cümhuri

yet Merkez B nkasına verilmit 
olan taahüdler yekQnlım: 

Resmi daireler Huıusi şahııılar 

MEMLEKET T. L. -Almanya 18.344.435 

Avusturya 
Belçika 

Çekoslavakya 499.277 
Estonya - -

Finlandiya 
Fransa 

175 
80.636 

T. L. --
12.092.463 

525 
12.514 

249.829 
8.423 

1.162 
300.350 

lspanyıı 
laveç 

İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macariatan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 

Yunanistan 
s:s. c. i. 

29.654 
1.530.973 

35.467 
2.288 

556.262 
1.740 

129.674 
12.790 

13.502 
195.692 

157.338 
456.087 

159.140 
32.419 
16.406 
5.084 

44.473 
169.393 

lzmir İli Daimi Encümeninden : 

Urla yeni okulunda su teaisatile roberoit kaplama Ye&air işlerin 
yapılması 1897 lira 11 kuruş keşif bedelile ve 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan iste~lilerin 2490 sayılı yaaa hü
kümlerine göre hazırhyncak\arı teminatlarile birlikte 29.12.938 per
şembe günü saat 11 de daimi encümeninde müracaatları. 

Yukardaki 2 numaralı ced· Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
velde yazılı kredili ithalatın va-

delerine göre vaziyetleri: 

Alh aya kadar ndeli 
Reımi Hususi 
daireler f&hıalar 

memleket T. L. T. L. 

Almanya 1.528.626 8.896.186 
Diğer mem. 124.492 1.487.186 

Daha u•un veya 
ltaşka vadeli 

Reami Huıuei 

daireler tahıslar 

T. L. T. L· 

Almanya 16.815.609 3.196.2n 
Diğer mem. 3.583.253 785.129 

CEDVEL 3: 
Muhtelif memleketlerin Mer -

kez Bankalarında tutulan kliring 
heaaplarındaki alacaklarımız: 

Memleket Mlkdar. T.L. 

Almanya (A he.} 2.421.600 
Estonya 53.700 
Yunanistan 176.000 

Sıva::ı Erkelc Öğretmen Okulu 

Miktarı 

Direktörlüğünden: 

Tutarı 

Lira K. 
1310 40 
510 
576 

2396 40 

metre 
316 

Çıfti Takım 

120 
120 

Fi ya ti 
390 
425 
480 

Yüzde 7,5 
Cinsi T. A. 

Lacivert kumaş 9828 k 
İskarpin 3825 k 

lç ma rafı ve dikiş 
ücreti 4320 k 

Okulmmuzun yatılı talehesi için alınması zaruri olan yu
karda cins ve miktarlarile tutarları yazılı üç kalem eşya 
9.12.938 den itibaren açılc ek iltıneye konulmu~tur. İhalesi 
27. J 2.938 salı günü saat 14 te Kültür direktörlüğürıde yapı· 
lacağmdan isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçaları ile birlik
te Kültür direktörlüğüne glmeleri ve bu husu-ta izahat al
mak istiyımlerin olcul direktörlüğüne müracaatları ilan olu
nur. 

• • • 
250 m. lacivert kumaş alınacaktır. Bak: erzak sütun. Galata-

saray Liıeıi SAK ilanına. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gOn ii n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaiar 

lnfeat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Urla yeni okulunda yap. sü tesisatile robcroit 
kaplama ve1air itleri 

aç. ekı. 

Elektrik -ttevegazı-Kalorlfer (tesisat ve melzmesl) 

1897 11 

Çelik akümülatör ve teferruatı: 55 gurup- kur
ŞUD akümülatör yedekleri: 5 kal. 

kapalı z. 23500 -

Güzel Sanatlar Akademisi kalorifer tc iı. 

Meneucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 

Licivert kumaş: 316 m.·iıkarpin: 120 çift ve 
elbise diktirilme•i 

Elbise diktirilmesi itfaiye efradı, temizlik işleri 

amelesi, odacalar, bahc;evan ve bekçiler için: 
182 tak. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Labanu 9 t.·pıraea: 9 t.-ıspanak: 9 t.- karnıba· 
har: 6 t. (temd) 

Sadeyat (2 ci ermi~ Kars): 750 k. 
Börülce: 700 k. 
Pirinç çerbalık: 450 k. 

• pilavhlc: 500 k. 
Çekirdeksiz üzüm: 2 t.•amaaya erie"i: 900 le. -

kuru kayısı: 600 k.- incir: 600 k. - portolcal: 
8000 ad.-ceviz içi: 500 le. 

b Müzayedeler 

Deatere talaıları: 170 t. 

aç. ekı. 7500 -

aç clcs. 

" 

paz. 

aç. ek11. 

aç. art. 

2396 -

622 -

1350 -

k. o 90 
,, o 90 
• o 15 
• o 22 

765 -

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediye memur ve müatahdimıni itfaiye efradı, temizlik 

itleri amelesi odacılar, bahçevan ve bekçiler lçin 182 takım el
biaenin dikme işi ayrı ayrı ve ıartnameleri mucibince sçık ekailt
miye konulmuştur. 

Yaptırılacak elbiselerin kumaşı Belediyeden verilecektir. 
Dikme ücreti muhamminesi itfaiyeefradı ve şöferlerin 140 

Temizlik itieri memur ve amelesinin 277 odacıların 80 babçevan 
ve bekçilerin elbiseleri için 125 lira olup tamamı 622 liradır. 

İstekliler işin tamamına veya her hangi bir k11mına mahtua 
olmak {bere ekailtmeye girebilirler. 

Muvakkat teminat yukarda göıterilea muhammen bedellerin 
yüztle 7,5 niabetindedir. teminatlar ihale 1rünüoden bir gün evvel 
belediye muhasebe.inden verilecek iraaliye ile Adana mal HD
dığına yatırılacaktır. 

İhale 29.12.938 pertembe günü saat 15 de Adana belediyesi 
daimi encümende yapılacaktır. 

Şartnameleri görmek istiyenler her gün belediye yazı işleri 

müdürlütüne müracaat edebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin ihale gün ve snatiada mal sandığına 

yatırmış oldukları teminat makbuzlarile birlikte daima encümene 
müracaatları ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
22. 1 ı.938 perşembe günü saat 15 te lstanbulda Na· 

fıa müdürlüğünde 7500 lira keşif bedelli Güzel sanatlar 
Akademisi kalorifer tesisatı açık eksiltmeye ~konulmuştur 

Mnkavele eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve 
fenni şartnameleri proje keşif hulisasile buna müteferri 
diğer evrak dairesmde görülecektir. 

Muvakkat teminat 563 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık bu 1işe benı.er iş yap

tığına dair idarelerinden almış oldukları vesikalarla isti
naden İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün ev· 
vel almmış ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret odası ve· 
sikalarile gelmeleri. 

frzak, Zahire, ft ve Sebze: 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
Miktarı 

9000 kilo Lahana 
9000 ,, Pırasa 
gooo ,, Ispanak 
6000 ,, Karnabahar 

İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatının açık eksi!t· 
me suretile münakasada bulunan yukarıda cins ve mik~ 
tarı yazılı dört kalem sebze ihtiyaeına talip çık adağın
dan paz rlıkla aatın alınacaktır. 

1762 50 

56J 

114 75 

16 88 
4 73 
5 06 
8 25 

134 -

57 38 

İzmir ili Daimi Eocllmen. 

D. D. Yolları Ank. H. paşa 

lst. Nafıa Mad. 

Sıva& Erkek Ô~ret. Ok. Dir. 

Adana Belediyesi 

lzmir Lvz. SAK 

Kadıköy Vakıflar Dir. 

• ,, 
• ,, • 
n " • 

Ynksck Mühendia Mele. SAK 

O. D. Y. lzmir 

29-12-38 11 -

7-2-39 15 30 

22- 12·38 15 -

27· 12-38 14 -

29-12-38 15 -

19 12-38 15 -

2-1-39 15 -
2-1-39 15 -
2-1-39 15 -
2-1-39 15 -
4-1-39 15 -

5-1-39 15 -

İhalesi 19 birincikanun 938 pazartesi l'Ünü saat 15 te 
kışlada İzmir levazım amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 1300 liradır. 
Teminat muvakkata akçası J 1-4 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına fllair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarhğa iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalara ve 
teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatandan evvel ko· 
misyona milracaatları. 

Kadıköy Vak:ıfler Direktörltiğünden : 
Cinsi Teminat Miktarı 

L. K. Kilo 
Sade yağı (ikinci ermış Kar5) 16 88 250 
Börülce (İzmir) 4 73 700 
Pirinç çorbalık (Antalya kırığı) 5 06 450 
Pirinç pilavlık: (Maraş) 8 25 500 

Kilo Fi. 
Kuruş 

00 
9 

15 
22 

Üsküdar vakıflar imareti için yukarıda yazılı erzak ve 
yag her hiri ayrı ayrı eksiltme ile alınacaktır. 
İhaleleri 2. 1.938 pazartesi günü saat 15 de kadıköy vakıflar 
müdürlüğünde yapılaca~ından isteklilerine yüzde 7,5 temina
tiyle beraber müracaatları. 

Galatasaray LisHi Alımsatım Komisyonu Batkanhğından: 

Muhammen M. Tahmin F. İlk teminatı 
metre Kr. S. lira kr. 

250 450 84 38 Lacivert kumaş 
Kutu (bir kiloluk) 
3000 aded 
lOOO ,, 
500 ,, 
500 ,, 
600 • 

55 
55 
27 50 
27,50 
40 

200 63 

Şeftali kompoıtasu 

Enginar kon1erveıi 
Fasulya ayşekadın 
Türlü konıervHi 
Marmalat 

GalataHray liıeaine lüzumu olaa nevi, miktarı ve ille teminat-
ları yukarda yazılı kumaı ve ~onıervelerin 4.1 939 çartamba a-ü
nü aaat 14 30 da Beyoi'ludda istiklal caddesinde 349 no.da Sin
ger Dikit mataza•ınıo üst katuada Liaeler alım aatlm komiayo
nuoda açık ekailtmesi yapılacaktır. lıteklilerio kumaı nümuae ve 
tartnamelerini görmek üzere okul idaresine ve ticaret odaaının 

yeni sene veaika ve teminat makbuzlarile belli gün ve Hatte ko-

miıyona ııelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundau : 

Harp Akademisi için 3800 kilo Koyun etiain açık 
eksiltmesi 2. UB9 pazartesi 14,30 de Tophanede Amirlik 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır • Tabmia bedeli 1440 
lira ilk teminatı I08 liradır. isteklilerin kanuni veaikala
rile beraber belli saatte komiıyoaa relmeleri. 

18 Birinciklnun 1938 

STANB UL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:=====•4 .12.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Kr. Pa. 
Yukan 

Kr.Pa. 

Gelen 

Buğday yumuşak 5 20 
5 ı 

5 37 
5 15 

Buğday 

Arpa 
Bulgur 
Un 
Çavdar 
Yapak 
Nohut 
Z.yağı 
Tiftik 
Mısır 

Ton 
260 
102 
30 
15 

., sert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 

Faaulya 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir kater 
Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 
Kufyemi çuvallı 
Nohut 
iç Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik OQ'lak 
Suaam 
Yapak Anadolu 

• Trakya 

Mııır beyaz 

Mııır 1&rı 

5 -
4 9 

4 2,5 

52 -

5 22 

75 -

20 

4 10 
4 14 

5 15 
4 IO 

4 32 

Kepek 
Razmol 
Nohut 
Su Hm 

Un 
Tiftik 

Buğday 

" ,, 

Giden 

61 
58 
79 

30 
Ton 

72,5 

28 

20 

Dış Fiatlar 
: Liverpul 3 03 
: Şikago 2 94 
: Vinipek 2 81 
: Anvera 3 12 Arpa 

Mıaır : Londra 3 47 
Keten T. : • 6 35 
Fındık G. :Hamburg 

• L.: • 80 

.~ -

1 Toptan S_a_t~~ Fiatları 
~ İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

1 
1 

1 

ı ı -"""-"--""'-...... ,.,,.,,.., ..... -,..,-----"'-"'_"'_______""_""_"'_""_"'_~_ ~~ 

il 

1 
1 

1 

1 

ıı 

il 

1 

" 

1 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin taneıi duble (936 ahsul) 

" ,, " (937 
n ,, 1 ci ,, 

" 
,, 2 ci ,, 

,, n 3 CÜ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci; 

,, • (ikinci) 
• Kara (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

., Trabzon 

., Vejetalin 
Çay Cava 

., Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

,, 

Deri ham va ı,ıenmı, 
--~----~-------

Tuzlu kuru keçi 
,. ,, koyun 
., ., manda .. 

Hava 

" .. 
Tula 

,, 

,, ıığır 

kuru'u kuzu 
,. koyun 
,, oğlak 

keçi 

,Salamura 
koyun 
kuzu 
manda 

" 
,, sığır 

Kösele ıığır 1 ci 
,. manrla 1 ci 

Meşiı. elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

Sahtiyan elvan l ci 
., beyaz 1 ci 

,, 

1 
kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
,, 

" 
" ,, 

kilosu 

n 

n 

n 

n 
,, 

" 
n 

sandığı 

b. sandığı 
.. 

kilosu 

n 

n 

" 
• 
" 
" 
" .. 
,, 
" 
" 
" ,, 
.. 
" ,, 

çifti 
kilosu 

il 

,, 
çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" 

kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., 
" 

En az- En çok 1 

-14,75 
-15,20 
-7 

- -16.00 1 

14.50-15.00 
12.00-12.50 
t 1.00-11.50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

1 

20.--21-
20.50 -21,00 1 

r 

1 
30:00:31 = ; 
28.00-29 
19.00- 20 

-25 
-28 

25-
- -700 : 
800- 8 75 1 

6-
- 4- • 

45-48 
32-36 
22 - 26 1 

18-21 1 

-15 
-107, 
-102. 

86-92 
68-70 

-82 
-49 

295-600 
290 -600 
295-400 

101.25-10'2.25 

180- 200 
45 46 
55-60 
65-70 

50 53 
110 120 
120 125 

1 

' 

: 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

35-40 1 

40-45 
175 185 1 

145-150 ' 
120-130 
90-100 

110-140 
100-130 

Qr 
l 

•kıi[ 

4 
5 

~'8ik 

llır 

t~ı 



18 Birincikinun 1918 

Orman Koruma Genel Komutanlk lstanbul Satınalma Komisyoyundan: 
1- 22.12.38 tarihinde Zeytinburnu talimgabı ihtiyacı için açık 

•kıiltme ile münaka1aya konan aadeyağının tutarı 5000 lirayı geç· 
ll:ıt.si dolayııile kanuni esaslara uymadığından lceenlemyekün addC"dil
llıi' ve ihalenin uzamasından dolayı pa:ııırlıkln alanım mikdar tenzil 
tdilerek 4700 kilo sadeyaf yeniden açık eksiltmeye lı.onmuştur. 

2- ihalesi 20. 12.38 salı rünü ıaat onda Gala tada Alemdar hıı
nıııdaki orman koruma anbar binaaındaki satınalma komisyonunda 
t•pılacaktır. 
ılq .3 - Muhammen bedeli 4935 lira olup muvakkat teminatı 371 lira· 

4- Şartnamesi her fiin parasız olarak komisyonda srörülebilir. 
5 - isteklilerin muvakkat teminat makbuaa ve şartnamesindeki 

~'8ikalıırla ihale giln ve 1aatinde komisyona müracaatları ilin olunur. 

Resmi dairelerin ve askeri makamatın 

Dikkat Nazarına 

Çırall kerestelerin pahalılığından 

şikayet edenlere müjde 

Antalya ve Serik mıDtakaaınıa en kıymetli ve yük-
•tk kaliteli çıralı ve katraa kere.tesi piyasaya akını do
layısile çıralılar kalaa halinde metre mikabı 27 ve 30 lira ve çı
tlllı tela-raf direkleri de 6-11 tula kadar 35 liradır. 

Ebad üzerine verilen aiparı,lardan ayrıea biçki ücreti aJı
tıır. 

Çam telgraf direkleri istenilen tulda ve miktarda mevouttur. 

Ehad üzerine verilen siparişler de kabul edilir. 

Faxla izahat iatiyenler kendi menfaatleri icabı olarak 23223 
telefon numarasına milracaat etmeleri rica olunur. 

ALTIN VAY imalat: 

FUAD SELİM 
GALATA, Yükaek Kaldırım Ne 17 İatanbul 

lier nevi somya, karyola ve kanape 
yayları ve malzemesi 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 

Taşra için her nevi SIP ARf Ş kabul olunur 

~-~ 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından 

Tahmin Fi. Tutarı 
.......__Cinsi Mikdarı Lira K. LiraK. 

~biıe imali 295 takım 12 50 3687 50 
~-lto 

" 
187 adet 12 00 2364 

6051 50 

~tldızda bulunan Teknik Okulu ihtiyacı olan yukRrıda cins ve 

I lr, fiyatı' tutarı ilk teminatı yazılı elbiae ve palto dikimi 

~.93g tarihine raıtiayan pazartesi iÜnÜ saat l 0.30 da kapalı 
l ihalesi yapılmak üzere şartnamesine göre ekailtmeye kon-

111r. İlk teminat -153 lira 86 kuruş olup okuldan alınacak irsa

~İlc Yükaek Mühendia m11haacbeaine yatırılır. 
t,klilerin tartnameyi ve nümüneleri görmek üzere okulumuza 

~~•iltme günü de Gümüşıuyunda Yükıck Mühendis muhasebe

' toplanacak olan komisyonumuza gelmeleri. 2490 sayılı ka

ttrifab daireainde tanzim edilecek teklif mektupları eksiltme-

lı~ir Hat evveline kadar makbuz mukabilinde komiayon baş · 
tıQa verilmif bulunmalıdır. Posta gecikmeleri kabul edile-

(8812) 4- 4 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: ~ 
1 
~' İdaremizin Bahariye tütün işleme evine şartname 
{~ı°jesi mucibince yeniden yaptırılacak iskele inşaatı 
lq ·9~8 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazar
~ 'tlıyle eksiltmeye konmuştur. 
}~' Keşif bedeli 729.80 lira ve muvakkat teminatı 
~ liradır. 
,' Pazarlık 29.Xll.931 tarih.ine rastlayan perşembe 
\~~Clat l.tf de Kabataşta Levazım ve Multayaat Şube· 
{ 

1 Alam Komisyonunda yapılacaktır . 
Şartname ve projeler .ı4 kuruş bedel muka 9ilinde 

11 ~tçen Şubeden alınabilir. 
~ksiltmeye ittirak etmek isteyenlerin İnhisarler 

' ~üdirlüğü inşaat Şubesinden fenni ehli;•et vesika
/ \lilrı lazımdır. 
ı,td İsteklilerin pazarlık için tayia edilen ırü• ve ıaat· 
' ~ 7,5 güvenme paralarile birlikte yukaruia adı 

Oı:nisyona ıelmeleri ilan olunur, (9107) 2- 4 

M0NAKASA GAZETESi Sayf a3 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 10.12.938 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 
Altın: Safi kilogram 17.159.066 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 

Lira 
24.135.599.05 
14.141.300-

992.354.56 

Lira 

39.269.253.61 

Türk Lirası 837.127.57 837.127.57 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kiloıram 9.054.614 12.736.038.33 
Albna tahvili kabil 

Serbest dövizler 24. 722.87 
Diğer döYizler ve 

Borçlu kliring bakiyesi 7.210.057.32 19.970.818.52 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen ev· 

rakı nakdiye kartıhtı 158.748.563 -
Kanunun 6·8 iaci nıad-

delerine tevfikan ha-
zine tarafından vaki tediyat 15.287. IOI - 143.461.462.-

Senedat Cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari Senedat 75.603.581.03 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
A - Derubdc edilen evrakı 

nakdiycnin kartıhğı Es
ham ve Tahvilat (itiba-
ri kıymetle) 41.893.751.95 

B - Serbest eaham ve tahvilat 6.769.064.50 

A vanslar : 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

7.563.500-
180.911.83 

7.808.722.-

Yekün 

75.600.531 .03 

48.662.816.45 

,, 
15.553.133.83 ;l 

4.500.000.- ,, 
!6.054.267.62 

363. 9 ı 2.460.63 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

PAS If 

Adi ve fevkalade 
Huıuai 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Derubde edilen evrakı 

Lira 
2.712.234.l J 
6.000.000.-

nakdiye 158.748.563.-
Kanuaun 6-8 inci maddele-

rine teyfiken hazine tara· 
fından vaki tedlyat 15.287.101.-

Deruhde edilen evrakı nak-
diye bakiycai 143.461.462.-

Kartılıtı tamamen Altın ola-
rak ilAveten tedavüle 
vazedilen 19.000.000.-

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

Türk Lirası Mevduata 
Döviz taahhüdah : 
Altına tahvili kabil dövizler 5.179.73 -
Diıer d~vizler ye alacaklı 

klirinr bakiyeleri 28.358.249.09 

Muhtelif 

Yekftn 

Lira 

15.000.000.-

8.712.234.l 1 

196.461 .462.-

2 l .359.2a6.92 

28.361.428.82 
94.018.098.78 

363.912.460.83 

Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İıkonto haddi yüzde 4 Altın üzeride avans yüzde 3 

• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Muhammen B. % 7,5 Eksiltme· 
Beheri Tutarı 

Cinsi Miktarı L. K. Lira 
· ~ ..... __ 

Çamaşır kurutma ve 1 adet - - 200 
ütüleme Makinası 

teminat nin 
L. K. Şekli Saatı 

15 - Pazarlık 15 

Lastik hortum 180 metre 1 50 1350 101 25 Açık 16 
1- İdaremizin Cibali fabrikası için ( 1) adet elektrikle 

müteharrik çamaşır kurutma ve ütüleme makinası ile 
( 180) metre lastik hortum şartnameleri mucibince hi
zalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellcrile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 30.Xlt.938 tarihine rastlayan cuma günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak berglin sözü geçen Şube· 
d t n alınabilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen KomisyoEa gelmeleri ilin olunur. 

(Q130) 2-4 

ıt: •• 

Numunesi mucibince satın alınacak 3000 adet sü· 
pürge 9.Xll.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ll - Pazarlık 29.Xll.938 tarihine rastlayan perşembe 

güaü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Numuneler hergün sözü geçen Şubeden görüle
bilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen güa ve saatte 
yüzde 7,5 ırüvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9106) 2-4 

* • * 
1- İdaremizin nakliyat şubesi ıçm yaptırılacağı ve 

5.Xll.938 tarihinde ihale edileceği ilan edile• açık 
güverteli armalı ve tam techizatlı bir adet çektirme 
(tekne) nin şartnamesi tadil edildiği yeniden açık ek
siltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat temi ah 
333 liradır. 

lil - Eksiltme 26.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi gü11ü 
saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu 
besindeki A!am Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Muaddel şartnameler parasız olarak lıergün s«Szü ge· 
çen Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edile1:1 gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (9060) 2-4 

• • • 
1- İdaremizin İzmir Tütün Fabrikasındaki bantlı tef-

rik masaları için şartnamesi mucibince 
gir kuvvetinde "3,, adet rediksiyonlu 
satın alınacaktır. 

beheri yarım bey· 
motör pazarlıkla 

il - Hepsinin muhamm~n bedeli 40Q lira ve muvakkat 
teminatı 30 liradır. 

lll - Eksiltme 23.1.939 tarihine rasthyan pazartesi gü
n.Ü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

JV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden ahnabiJir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif
lerini ihale gününden en a1. bir hafta evveline kadar İn· 
hisarlar Tütün Pabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifle
rinin kabulünü mutazammm vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8968) 2-4 

"' • * 
1- idaremizin Ford kamyonları ıçın Zafer, Dunlop, 

Gudyer, Fayriston markalardan biri olmak iizere 32X6 
ebadında 8 aclet dış ve 8 adet iç la2tik açık eksi!tme 
usulile satan alınacaktır . 

11 - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 944 lira 
ve muvakkat teminata 70.80 liradır. 

lll- Eksiltme 26. 12.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nil sa•t 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge 
çen Komisyena :elmeleri ilan olunur. (901 1) 3-4 

• • • 
1- Sartnamesi muci9ince 3000 kilo arap sabunu eksilt

me usulile satın alınacaktır. 
11 - Muhammen bedeli beher kileıu 14 kuruı hesabile 

420 lira ve muvakkat teminatı 31.50 liradır. 
lll- Eksiltme 20.Xll.938 tarihine rastlayan salı günü saat 

14 de Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayia edilen iÜn ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8833) 4-4 
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DIMANCHE 

Quotidieo es Adjudication 

AS 
z 1 

18 D~cembre 1938 __, 

ADMINISTRA l10f'w 

Y oghourtchou Han 
lcr Etage, N. 3-4 

G lata, Perchembe Ba:r.ar 

T~l~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publicit~ a'adrener 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des~Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~l~graphique: 

lııtanbul - MONAKASA 

Tableau Synoptique des A judications Ouve tes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix 

d'adjudicat estimatif 

A) Adjud ications au Rabais 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Cbnrgea Jours Heure 

Construction-Reparation-Trav. Publlcs-Materiel de Constructlon-Cartographla 

la.tallation d'eau, couverture roberoit ete. a 
la bit. ecole \Jrfa. 

Publique 1897 11 

l!lectrlclte-Gaz-Cheuffaga Cantral (lnstallatlon et Materlal) 

Accumulateur en acier avec acceısoires : 55 
groupes· Pieceı de rechange d' accumola· 
teura en plomb : 5 lota. 

Pli cach 23500 -

lnstal. chauff age central a la bit. Academie 
des Beaux Artı 

Publique 7500 -

t1ablllemant - Chaussura• - Tlssus - Culra 

Etoffe bleue: 316 m.- Escnrplnı: 120 paires, 
et confection de coıtumea 

Confection de costumea pour pompier, gnr
diens de nuit et garde-champ~tre : 182 
completa. 

Provlslon• 

Cboux : 9 t- Poirreauıc : 9 t.- Epinards : 9 
t.- choux-fleur : 6 t. (aj.) 

Beurre : 250 k. 
Vermicelle : 700 k. 
Riz pour ıoupe : 450 it 

,, ,, pilav : 500 k. 
Raisins secı: 2 t.- prunes: 900 k.· abricot.: 

600 k.- figuea. 600 k.· orangea: 3000 p.
noix decortiquee: 500 k.-

B) Adjudications a la surenchere 

Copeaux de bois : 170 t. 

Publique 

Gre iı ıre 

Publique 

Publique 

Yozgat Alay Satınalma Komiıyonundan : 

2396 -

622 -

1350 -

le k. O 90 

" o 09 
,, o 15 
,, o 22 

765 -

Yozi•t piyade alayı ihtiyacı 3950 kilo S. yağı açık eksiltmeye 
koDulmuştur. 

Tahmin bedeli 3752 Lr. 50 K. olup muvakkat teminatı 282 li
radır. 

Eksiltme•i 30.12.938 cuma günü aant 14,30 dadır. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2,J 

üncü madelerinde iıtenilen belgelerile birlikte ihale gün ve aa • 
atından e-.ı geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektup · 
larını Yoza-at alay aatın alma komi•yonuoa vermelerini. 

Midyat Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Midyat kıtaatının bu senelik ihtiyacı için 50000 kilo sı· 
ğır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tııhmin bedeli 12,5 kuruş olup muvakkat teminatı 469 
liradır. 

Eksiltmesi 2-1 ·939 pazartesi günildü. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanu

nun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen beJgeleriyle birlikte 
ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar temi
nat ve teklif mektuplarını Midyat askeri satınalma komi yo· 
nuna vermeleri. 

b) Ü Z A V E O E L E 

Köyceğiz Malmüdürlüğünden: 

Köyce&iz kazasının Sultaniye köyünün Doğantepe meT
kiinde Loi:.ı:ididen metruk tahminen ocakta çıkmış bir halde 
500 ve yine Çayhisar köyünün Çok.maşat ve MesevJi mev
kilerinde ~üzel oğlundan metruk ve ç:kınış bir halde 200 
ton ki ceman 700 ton krom cevherinin beher tonu be~er 

liradan 20 gün müddetle açık arttırmıya çtkarılmıştır. Talip
lerin 262 lira 50 kuruş teıninat akçesinin havi makbuzla 
yevmi ihale olan 26.12.938 günü Köyceğiz maliye&ine müra
c:aatları ilan olunur. 

1762 50 

563 -

114 75 

16 88 
4 73 
5 06 
8 25 

134 -

57 38 

Com. Perm. Vilayet Izmir 

Administ. Gen. Cheminı de fer 
Etat Ank. Bur. Exp. H.paşa 

Dir. Trav. Pub. lıt. 

Dir. Ecole Normale Garçons 
Sivas 

Municipalite Adana 

Com. Ach. lntend. lzmir 

Dir. Vakoufs Kadiköy 

" 
• 
" Com. Ach Ec. lngenieur G.suyu 

Bme Expl. Ch. do Fer Etat Izmir 

27-12-38 1.1 -

7-2-39 ıs 30 

22-12-38 15 -

27·12-38 14 -

29-12-38 15 -

19-12-38 15 -

2-1-39 15 -
2-1-39 15 -
2-1-39 15 -
2-1-39 15 -
4-1-39 15 -

5.1.39 15 -

İstanbul Gümrükler Baş Müdürlüğünden: 
M. K. N. 485 l CR marka 1 2 numara kanuni ikleti 1508 ki· 

lo ağırltğtnda 301 lira 60 kuruş değerinde demir mihaniki makine 
aksamı MKN 4853 GS ve 78501 M ve N KS 415 K 37 L 30 KD 
demir mihaoiki makine aksamı MKN 4854 oto traktör 1 5 M ye 
N KS 161 K 32 LD demir mihaniki makine aksamı MKN 4852 
CR 1 2 M ve N KS 1110 K 244 LD demir mihanaki ınakine ak
samı KN 1699 KS 1 K 720 G 163 LD ipek me sucat MKN 195 
adres markalı KS 3 K 580 G 114 L 56 KD terbiye görmüş kun· 
dux derisi MKN 3555 KS 11 K 940 G 70 L 70 KD radyo oparlör 
ve 5 lamba MKN 4549 KS 17 K 62 LD kakmalı ağaç bilardG 
i1taka11 MKN 4518 S j B 250 M ve N KS 356 K 500 G 1380 L 
50 KD pamuk perdelik MKN 4835 KS 823 K 237 LD kirli tebe-
4ir terzi sabunu 19.12.38 gününde ve saat 13,5 te Sirkecide Re
tadiye eaddeııinde gümrük satış salonunda 1549 11eyıh kanun 
hükümleri dairesinde açık arhrma ile dahile ve harice satılacak~ 
tır. İsteklilerden yüzde 7,5 pey akçeıile maliye ünvan tezkeresi 
aranır pey akçelerinin saat 12 ye kadar yatırılması mecburidir. 

Kadirli Orman Bölgeıi Şefliğinden : 
Kadirlinin Halepli dereıi Baltalık ormanından 353 kental me

ııe kömürü beher kentah 35 kuruştan 9.12.938 tarihinden 24.12.938 
tnrihinde kadar 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. f,. 
teklilerin ihale i'Ününde Kadirli orman satış komisyonuna müra
caatlara ilin olunur. 

Türk HAva Kurumu İznik Şubesinden: 
Şubemiz ambnrında mevcut 60000 kilo buğday 4000 kilo ar· 

pa ve 500 kllo yulaf alıcının isteğine göre toptan veya 4 defa
dn kaldırılmak ve knt'i teminat göaterilirse bedeli takıitle ötleo· 
mek şartile açık artırmaya çıkarılmııtır. 

31.12.38 cumartesi günü aaat 15 te ihale•i yapılacaktır, lıtek
lilerin ıubeye baş vurmaları. 

Oenizbank İstanbul Şubesinden : 
Haydar hanırıdaki mağazamızda hulunaıt oıı hin adea boş 

çimento çuvalı 22. 12.938 günü saat on beşte Tophanede De
niz hanındaki l\lateryeJ şubemizde pazarlıkla satılacaktır. İs· 
tekliler şeraiti öğrenmek üzere hergün ve pazarlığa girmek 
üzere de yukarıda yazılı gün ve saatte mezkur şubeye müra
caat etmelidirler. 

Salı 20 - ı 2·938 

Galvanize saçtan bnnyo (Ziraat Vek.) !\._ 894 
Nazillide yap. yatakhane binasile bu binaya ait su, elektrik ve la 

tesis. (DDY lzmir) .:'! 894 
Nazilli iıtasyonunda yap. umumi heli binasile bu binaya ait au, ele 

trik ve lağım tesis. (DDY İzmir) J,._ 894 
Pendik bakteryoloji anstitüıü tamiratı {lst. Nııfıa Müd.) J'! 896 
Konak tertibatını havi 8aryer tahrik aleti ile komple çapraz ile teff 

ruah (DDY) .Y! 897 
Vakıf binası tamiri (Tarsus Vakf. Memur.) J'~ 898 
Pamukçuluk kitnbı bastır. (Yeşilköy Tohum Islah lstaı.) • .Y! 898 
Battnniye (Tophane Lvz.) J\! 898 
Torba muşambnlarının dikimi (lnhie. U. Müd.) .:\: 899 
Arap sabunu (lnhiıı. U. Müd.) ~\~ 899 . . A 
Koyun ve kuzu eti, ekmek ve sadeyağ (lzaur Lııe ve Ortaok. S 

J'~ 900 
Maraton kulesine iki neon ziyası yap. (Ank. Beled.) .l\! 900 
Tavukçuluk binalnn inş. (Nafıa Vek.) ,,,~ 900 
Benzin deposile iskelesi inş. dzmir Naha Müd.) ~'! 900 
Deri palto (DDY) J\ 0 900 
Hıı.lknlı Ziraat mrk. yap. tamirat (lat. Nafıa Müd.) J'! 900 
Kaputluk v-e elbiselik kumaş (Tophane Lvz.) X 900 
Kuru soğan ve un (Amasya Alayı SAK) ~\! 900 
Sadeyağ (Orman Kor. Genel Komut.) ~'! 901 
Ahşap köprü in.ı. (Muş Vil.) ~'~ 901 
Mualece (Kıı. tamonu Vil.) .N! 902 
HükOmet konağı inş. (Nazimiye Malmüd.) ·'" 903 
Kumaş (İzmir Lise ve Ortaok.) X 904 
Elbise (Denizbnnk lst. Şuh.) :\". 905 
Balıkçı muşambası (Ank. Beled) .I\! 905 
Kireç ve dolomatin Bnrhn 111uyu nakli (Sümerbank Damir ve ÇJ 

Fabr.) .,! 907 
Ekmek (Niğde C. Müddeiumum.) 1'! 907 
Bakır kazan (Tnphan• Lvz.) !\! 908 

,, " " " J\'"! 910 
• Meşe kömürü (Kırklareli Orman Dir.) ,,! 912 
Kuru kayısı ve k. üzüm (Tophane Lvz.) .\; 912 

Mardi 20-12·938 

Bainı en tôleı galvanises (Miniıt. Agriculture) No 894 . . (• 
Coostr. dortoir et installntion elcctrique travaux de canalısatıon 

de Fer Etat lzmir) No 894 ~ 
Constr. W. C. et installation electrique et eau (Cb. de Fer () 

y 

.,.i 

t 
to 

fe 

No 894 . . . b ~ t. 
Rep. a la bat. instıtut bacteriologique a Pendık (Dır. Trav. Po lı_l\ 

No 896 (cP ~ 
Machine d'action Baryer iı dispositif et lines de paısıı.gc • 

ti 
Fer Etat) No 897 

8
95 

Rep. bit. Vakoufs a Tarsus (Prepose V nkoufs Tarsou,) No r 
S · y ·1k .. ) 1'1° Imprc8'ion de livres (Statioo Reformc emence n eşı oy 

Couve!tures en laine (lnt Tophane) No 898 S 
Confection des sacs en toile ciree (Dir. G en. Monopoles) No 
Savon noir (Dir. G en. Monopoles) No 899 
Viaode de mouton pain et beurre {Com. Aoh. 

Lyct:es a lzmir) No 900 P..'V 
lnstnl. deux lumieres Neoin sur la tour Mnratoo (Mun. 

No 900 
Conıtr. bat. pour poulailler (Min. Trav. Pub.) No 900 

• depôt de benzine et d ebarcadaire (Dir. Trav. 

No 900 
Paletots en pe uı: (Ch. Fer Etat) No. 900 
Rop . a la bat. ecole ngricole (Dir. Trav. PYb. lst .) No. 900 
Etoffe pr. capoute et costumes (lnt. Tophane) No. 900 
Oigoons et farine (Com. Ach. Milit. Amasya) No. 900 

90
1 

ôeurre (Co:.n . Ach. Command. G en. Prot. Forcts lst.) No. 
Constr. ponts en bois (Vil. Mu~) No. 901 
Medicaments (Vil. Kutamonu) No. 902 
Conıtr. konak gonvernemental a Nazimiye (Dir. Buroau 

:ıimiye) No. 903 . . . ~o · fi 
Etoffe (Com. Ach. Ecoles Secondaires et Lycees a lzmır) f 
Costumes (Dir. Denizbank Suc. lat.) 905 . 

1 
,ı 

Transport d'cau Dolomotin Bıırtin et chaux (Fabrique Açıe 
Karabük Sumerbank) No. 907 

Pain (Procureur Oen. Nie-de) No. 907 S 
Chaudron en cuivre grands et pilet• (lnt. Tophane) No 90 
Cltaudrons (lnt. Tophnne) No. 916 
• Chnrbon de bois (Oir. Forets Kırklareli) No. 912 
Abricots secs ot raisinı sacs (lnt. Tophane) No. 912 

Ankara Çimentoları Türk Anonim Şirketinde11/ 5,ı 
Fabrikamızda. meYcut bulunan 54 .~i~ ka ıt çut:~lifleı 

cağından taliblerın 30.12.938 cuma gunune kadar 
şirketimize bildirm..-leri ilan olunur. 


