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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye' için Kuruş 

3 AYLIGl 450 
6 ~ 850 

12 " 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Re mi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbQl değildir 

·············~~ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 
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IDAREHA NE: 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
1darehanemizde ııörüşülDr 

Telır.: ist. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kııtusıı .~ 125 l 

.................... 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Zeytinyağı Standardı projesi 
"1adde 1.- Tarifler 

'.ldl\-. Zeytinyağı: Zeytinden 
, ~ edilen ve diğ~r nebati 
\tlar)a karışhrılmnmış olan 
tdır. 
n .... Tabii .zeytin yağı: iyi 

'41 •le gelmiş sağlam, taze zey-
ttden elde edilen ve tasir· ~ 

\h· •onra hiç bir muameleye t tutulmamış zeytinyağıdır. 
~"":"' Nebati yağ: Zeytinden 

1 Yağlı tohum çekirdek ve 
:••lardan elde edilen yağ
b •r. 
..... Prina yağı: Zeytin küı-
111deo yıkanma veya ekstrak
dı •uretile elde edilen yağ -
( 

Yabancı kokular: Ekşi-
\tt Çİir.iime, iı küfleme ve 
lannıa ve saire ıri bi nahoş 

&ı. •rdır. 
: dde 2- Zeytinayağının tas· 

~ 
ı' Ekle aalih zeytin yağlar. 
' Süzml' (viyerj) zeytin yn-

\ ~Zilini nsiditesi yüzde 0,7 
~· taze .zeytin tanesi koku
' ' yabancı kokuları ve 
~•addı ecuebiyed en mütevel· 
-tortuyu sureti katiyede ih
'-· ttnıiyen ince kıvamda taz
\: elde edilen fevkalade 
(t zeytin yatı. 
~ .Ekstra ekıtra zeytinyağı: 
~1 asiditesi yüzde 1,50 (bir 
~ hariç) olup yabannı ko· 

\>e mevadde ecnebiyeden 
\>tllid tortuyu sureti kati

' 'h 
1 

1 ti~a etmeyen iyi lezzette 
a Zeyhnyn&"lar. 
1' .. tkstra zeytinyağı: Aıidi
ı~"tde 1,50-2,50 (iki buçuk 

olup ecnebi kokuları ve 
~'ddı ecnebiyeden ıureti ka-

t ihtiva etmeyen tabii lez.-
ı t tabii zeytinyağlar. 

. \' tnıeklik zeytinyağı: Asi· 1 
l'tizde 2,50 3,50 (üç bu

~hil) olup zeytıo kokusun-
,~~l'ti yabancı kokuları az 

ı ılen tabii zeytinyağlar. 
~~ıra }emeklik zeytinyağ· 
~ •ditesi yüz.de 3,50-4,50 

'- llçuk dahil) olup zeytin 

1tından gayri yabancı ko· 
\ ltolaylılda sezilen yağlar. 
~~ s._fi rafine zeytinyaiı: 
> '••ditesi (yüzdı> 0,2) olup, 
~:dtn kalan kaleviyi ihtiva 
>,il Zeytinyağı. 
~'tabii zeytinyağlnr ya · 
_ııl'lajı müteakip azami 
~ (yüzde l) olup tasfi-

'l' &.lnıa kaleviyi ihtiva 
ttı • 

zeytınyağ. 

tı!~nayide müstamel zey-

J ,l'~Yant asiditesi (yüzde 
'~ •tnayacaktır. Yağ tabii 

l 'ıı İta~ıyen nötralize edil· 
·1' tetıle a.id miktan aza
~lfı:11lıayacak ve prima eks· 
),~1Yo.fcı ile ve diğer ne

•I llrla sureti katiyede 
ı ltıaı:nış olacak. Ecnebi 
~t· 

1% 1 miktarı (yüzde 0,5) 
t tt Yüzde 1,50 geçme
• (f<oku ve lezzet aran· 

(!, 
i tll larnyant: Azami a-

~ 'Q~de S olup, yağ tabii 
'tıt •tıyen nötralize edil

\ tltlile oaid miktarı azal
\ıı ltıaYacak ve prina eka
ı~•tr."'tı ile ye nebati yağ· 
~14t; katiyede karıştırılma-

tllıit veya dinlendi-

rilmiş ve berrak olacak. Ecne· 
bi maddeler miktarı yfizde 0,5 
şi ve rütubet yüzde 1,50 ğu 

geçmemeli. (Koku lezzet arau· 
maz) 

3 - Endri.triyel .zeytinyağı: 
Aaiditesi yüzde 8 den fazla 
olan zeytinyağı. Yağ tabii o· 
l cak katiyen nötraliz.e edilmek 
ıuretile asid miktarı azaltılmıt
olmayaca" ve prina ekstraksion 
yıtğı ile ve diğer nebati yağlarla 
sureti katiyede karıttırılmamıt 

olacak, ecnebi maddeler mıkta· 
rı yüzde 0,5 şi rütubet 1,5 i• 
geçmemelidir. (Koku, lezzet 
aranmaz). 

4- Prina yağı: Ekstraksiyoa 1 
veya yıkanma vasıtasile prinad :ın ~ 

elde edilen ve sureti kntiyede • 
diger nebati yağlarla karıştırıl-
mamış ve boyanmamış olan 
yağ. Mevaddı ecnebiye Ye rutu• 
bet miktarı yüzde 3 cü geçme
melidir. 

(Lnmyant ve Prina yağların

da koku mevzuubahs olamaz). 
Madde 3- Yukarıdaki tasnif 

haricinde kalan bilumum neba
ti yağlar, zeytinyağı nanıı altın· 
da satılamazlar. Nebati yağlar 
başka yatlarla karıttırıldıkları 
takdirde mer11up oldukları to· 
humun ismini taşırlar, ye yek
diıerlcrile ve hatta zeytinyağla
rile karıştırıldıkları halde •Ne· 
bati yağ" iımini alırlar. 

Madde 4- Madde 3 de tarif 
edilen cins nebati yağlar ihtiva 
eden kaplar hiç bir suretle z.ey~ 
tioyağı isim, işaret ve marka 
tafıyamazlar. 

Madde 5- Fabrika, tasirha· 
neler veya zeytinlik sahibleri 
zeytinyağım satışa arzederler
ken nizamnamede tesbit edilen 
maddelerdeki tipini ve o tipin 
asgari ve azami asiditesini safi 
miktarını, menşeini (şehir ve 
firma) kaba konduğu tarihi, 
derhal göze çarpacak ve kolay· 
hkla silinmez şekilde yağı ihti-
Hva eden kaplar üzerinde veya 
bu kaplar üzerine yapıştırılacak 
etiketlerde, ticari faturalarda, 
satış ve taıaarruf isbat eden di· 
ğer vesikalarda göstermek mec· 
buriyetindedirler. 

Madde 6- Toptancı ve pere
kendeciler, fabrika, tuirhane, 
müstahsiller veya ikinci eller
den aldıkları :ıeytinyağlaranı 
kab değiştirmek suretile satışa 
arzederlerse mesuliyet kendile
rine ait olmak üzere, beşinci 

maddede zikr edilen şartları 

yerine getirmek mecburiyetin
dedirler. Bir bayiin kabın üre
rinde bildirilen evsaftan gayrı 

evaafta zeytinyağını satışa arz
etmesi cez2.yı müstelz.emdir. 

Madde 7- (işbu madde ta-
ıirhanelere, zeytinliklere ve fa
brika işletenlere aıt buıusatı 

havirlir.) 
Madde 8 - Perakende &atıf 

yapanlar açık kab dahilinde sa
tış yapabilirler. Bu takdirde 

übayaa ettikleri zeytin ya§"ı
nın evsafını kendi mrauliyet
leri altında mütteriye bildir
mek, mağazasında herkesin gö· 
rebıleceği bir şekilde ilan etmek 
mecburiyetindedirler. 

Not:- Zeytin ya;ı her han
gi bir kap içinde aahhyor1a o 
kap üzerinde yağın evufının 

ilan edilmesi 18.zımdtr. 

Madde 9 Nizamnamenin ev-
1afa ait olan kısmının ticaret-

hane veya rnüeaaeselerde ilan 
edilmeıi mecburidir. 

Madde 1 O- Nizamname tari
hi ilanından itibaren müteber
dir, 

Madde 11 - Fabrikacılar Ye 
toptan satıcılar ancak bu ni
zamname ahkamı dahilinde sa
bf yapabilirler. Perakende sa· 
tacılar ellerindeki malları ticaret 
odalarına vererek tesbit ettikten 
ıonra bu malları "eski main 
ismi altında 1atmaya devam 

edebilirler. 
Bu muamele bir ay devam 

edebilir. Bir ay sonra piya1a · 
da "eski main kalmamalıdır. 

Madde 12- Adı lamyant: 
Lamyant yağların dij'er evu

fıoı tamamen taşıyacak olan 
mevaddı ecnebiye (tortu) niıbe
ti yüzde 3 olan yağlardır. Bu 
kalite yağlar nizamnamesinin 
tarihi neşrinde :ı ıonra ancak 
bir 1ene müddetle 1&tıfa arz 
edilebilir. 

Memleket Haberleri 
Tiftik alıyorlar 

Almanya piyasamızdan 

106 115 kuruş arasında tiftik 
topJatrnakt.ıdır. Son iki gün
de 200 balyalık mal gönde
rilmiştir. Alman evleri ayrıca 
yapak, kuru ve yaş mcyva, 
barsak, deri, pamuk, halı ile 
bir ç0k iı,ti<lai maddeler al
maya talıp olmuşlardır. 

Makine sergisi 
açılıyor 

Ankarada Ziraat Vekale
tince bu sene mayısta bir Zi· 
raat makineleri sergisi açıla

caktır. Sergide yurdumuzun 
muhtelif topraklarına göre 
elverişli makine ve aletler
dcrı tip olarak nüınuneler 
seçilecektir. Bu suretle ma
kinelt!rirı yedek parçaları te
darik için zorluk çekilmesi
nin önüne geçilmiş olacak· 
tır Bu sergide birde anbalaj 
meşheri kurulacakt.r. 

Almanyaya ihracat 
Almanyadan tliccarlarıınıza 

Permi vesikaları gelmeye 
ba~lamıştır. Bu vesikalarla 
Alınanyaya kontenjansız ola
rak her türlü Türk malları 
gönderilecektir. 

Trakya demiryolları 
Devlet Demiryollan 9 un· 

cu işletme dairesi Trakyanın 
bütün demiryol!arını tamire 

karar vermiştir. İlk iş ola
rak raylardan bozuk olanlar 
tebdil edile<"ek ve tamire 
muhtaç hulurıanlar derhal ta
mir edilecektir. 

Amerika ile ticaret 
Amerika ile yapılmakta 

olan yeni ticaret anlaşması 
müzakereleri ilerlemiştir. 
Türkiyeden gönderilen ba
zı mallar Amerikada güm
rük resminden muaf tutul
muştur. Diger mallarımızın 

da gümrüksüz geçmesi ka
bul edilirse Amerika ile bü
yük işler açılacaktır. Ame
rikan takas primleri yüksel 
miş olduğundan ihracat 
nıallarımıı.dan daha fazla 
satış olabileceği tahmin 
edilmektedir. 

Buğday ve arpa 
yükseldi 

Anado!udan son hafta içi
nde pek az ve ihtiyaca gay
ri kafi buğday ve arpa gel· 
diğinden fiatlar kilo baıına 
3 para yükselmiştir. 

Zeytin ve pamuk 
Akdeniz ve Antalya mm

takalarında zeytin mahsülü 
tamamen toplanmıştır. Ada
na ve Mersin havalisinde 
pamuk tarlalarından mahsul 
kaldırılmış ve nadaslar bo
zulmuştur. Yeni zeriyat için 
hazırlık başlamıştır. 

Kanunlar, KararRameler, Ticaret muahedeleri 

Merkez Bankasından mevcut menşe 
şahadetnameleri kabulü hakkında : 

Kararname No. 2/9809 
1 eylül 1938 tarihinden evvelki muamelelere aid olup Türk-İn

giliz Kliring Mukavelesi mucibince İngiliz Gümrük İdareleri tara

fından damgalanacak yerde Kliring Ofisçe damgalanmış elan Mer

kez Bank .. ında mevcud mt".JJŞC şehadetnamelerinin, bir defaya mah

sus olmak üı;ere, kabulü ile bunlara aid işlerin tasfiye edilmesi: 

iktısad Vekilliğinin 16 eylul 1938 tarih ve 1005914 1&yılı teklifi ve 

Maliye V ~killij'inin 18. I0.1938 tarih ve 15614/54244 2 sayılı müta

leanameai üzerine İcra Vekilleri Heyetince 12 11/ 1938 tarihinde 
onanmııtır. 

12/11/1938 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

=====-===30.11 938 ===-::==== 
Cinsi 

en nşa~ı [n yüksek l 
Kr.S. Kr. S Cinsi 

En a,a~ı E ı v lkie 
Kr. -'· Kr. S. 

Bezelya Sultanı Kilo 
Sakıılraba~ı 

l>olraalık büber 6 -
tSITrl büber 13 -
Kır domatesi 

-'tnk domateııl 8 -
Çalı fıuulyeıl 

Barbunya kırmızı • ıs -
Lahana :ı -
Iıpaaak 3 -

Kök kereviz 
P ırua 
PaUıcan baş 

. ona 
ufak 

Karnabahar 

kilo fı -
• 1-

aded- -

10 -

Yeıil salata IOOAdet 60 -

Yetil ıoğan 
Maydanoz 
Panoar 

Hnvuç 
Kırmızı turp 

Bayır tarpu 

demet 

• 

1-

- 50 
S-
5-

rn 
1 -

1 GUm!lshane elması kilo 
1 Mltklle 

15 

8 -

ıs -
16 -

6- 12 -
10 - 35-

., ı Siyah llaO.m 
• - Amaıya elmaıı 

16 
- ı İnebolu elması • 6- ıo -

ıs - 16 -- - j ln~lllıı elmaaı (taraklı) 
12 - 1 Ankara armud" • 16- Sl'i -

İnebolu armudu 6- 7 -
15 - Muımala 
3 rJO 2- 4-

4 -ı 
7-

3 5t 

20 -

00 -

1 25 
-65 
s 
6 

1 

Ayva • 
Ferik el!llası 
Kutarıe 

!;ar 

Ceviz 

• 
• 

7-

·-5-

15 -

9-
10 -

Muz 40 - 100 -

Yerli HmonlOO aded 200 - 000 -
Ecnebi limoa 100 aded 140 - 250 -

Portakal Dörtyol S61ık - -
• • 64 • 276 - soo -
• • so • 160 - 200 -

• 100 • 140 - 160 -
Portakal Alanya 100 A 200 - 8tO -

c Fenfke J60 350 - 40(1 -
• • 200 320 - 840 -

Mandalin Bodrum 100 200 - 2f.O -

a) M 0 NA K A SAL A R 

inşaat . Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Milli Müdafaa Vekildi Satınalma Komiıyonundan : 

Keşif bedeli 31258 lira 15 kuruş olan Genelkurmay 
erat pavyonu yapıaı kapah zarfla eksilt meye konulmuştur. 
Eksiltmesi 15.12.93S cuma günü saat 11 dedir. İlk temi
natı 2365 lira olup şartoameıi 157 kuruşa Ankarada Ko. 
dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 
sayıla knunun 2-3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te ihale saatinden behemehal bir saat evvel teklif mektup
larıoı Ankarada M. M. V. ıatınalmı Ko. na vermeleri. 

Mardin Defterdarlığından ! ~ 

Geçen sene 9750 liralık tahsisatla intaasına başlayan 
Gercüş kazası Hükômet konağının 938 mali yılı zarfında 
inşa edilecek ikinci kısmı keşif bedeli olan 19694 lira 60 
kuruş üzerinden 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mu
mucibioce kapalı zarf usulile ihale günü olarak tekarrllr 
eden 21.1 1.938 gününün tatil olması dolayııile 22. l 1.9l8 
gününde talibi çıkmadığından ihale yapılamamııhr. Yeniden 
kapalı zarf usnlile ekıiltmeye konulmuştur. ihale 25.12.938 
tarihine musaeif sah gtinü saat 11 de yapılacaktır • 

MuYakkat teminat miktarı 1477 lira 10 kuruftur. 
Bu işe aid fenni şartname, keşifoame model ve proje 

gibi evrakı müsbite bedelsiz olarak Mardin Defterdarhğile 
Nafıa Dairesinden aranacaktır. 

isteklilerin mimar veya mühendis olmaları veya resmi 
ceride ile ilan olunun talimatnamede yazılı ehliyet vesi
kalarım ibraz etmeleri mecburidir. l!:hliyet veıikası alacak
ların eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün evvel 
bir istida ile Vilayet makamına müracaatle ehliyet gibi 
vesikaları almaları mecburi olup almıyan!ar eksiltmeye 
iştirak ettirilmiyec ektir. 

Mukavele tanziminden sonra 1050 sayılı Mubasebei 
Umumiye kanununun 83 üncü maddesinio H. fıkrasana 
tevfikan bedeli ihale miktarının sülüsü teminat mukabi· 
linde müteahhide avans olarak verilebilecektir. 

ihale Defterdarlık dairesinde yapılacak ve iıteklilerin 
teklif mektublarını ihale gününde saat ona kadar Defter· 
darbk makamında toplanan Komisyon riyasetine bebeme· 
hal vermeğe mecbur oldukları ilin olunur. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

" 
Bu gün iian olun n MOnak salar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Temin t Müracaat yeri Gün - •. t 

a ünak salar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Gerçüş knzası hükOmet konağının ikinci kısım 
İnf. (temd) 

Pendik Bakteriyoloji enstitüıÜ tamiratı 
Genelkurmay erat pavyonu yapısı (şart. 157 kr) 

kapalı z.. 19694 60 

aç. ekı. 3471 18 
kapalı z. 31258 15 

Elektrik -Hav gazı-Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Yirmili manyetolu telefon santralı: 10 ad. (temd) 
Sabra pili: 5000 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Amerikan bezi: 21000 m. 
2.12.38 d:: alınacağı ilan edılon elbise v .ı. 

sarfmnz.ar edildi 

Beynz kadın çorabı: 1000 çift 
Yashk kılıfı: 10000 ad. 

2500 -
aç. eks. 3800 -

kapalı z. 6720 -

aç. eke. 

" 

360 -
4200 -

paz. 311 50 Elbise ve L:a!!ket dil::tirilmesi: 89 tak. 
Tayyare lı:nnnt bezi: 30000 m. kapalı z. RM 44290 -

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 

Tale c sırası: 50 ad.-yai:ı tahtası: 7 ad.-öğret
men kürsüsü: 8 ad. temd) 

Elbise dolabı: 70 ad.-masa: 30 ad. 

Ker st ·Tahta v.s. 

Kereste 
t.Auhtelif eb'atta meşe azmanı: 70 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Lavamarin kömürü: 170 t. 

MOteferrik 

Yapı malıemesi: 2 çeıit 
Çinko ve çivi 
Altdın sürme araba: 4 nd.-platform: 20 ad. 
Mikroskop: 12 ad. 

aç. eks. 

pıı:ıı:. 

paz. 
aç. eks. 

paa. 

paz. 

n 

alıf. eks. 

" 

984 

1290 -

2492 10 

900 -
2520 -

Balast: 10000 m3 kapalı z. beh nı3 1 50 
KüçüX. mat ceket duğmesi: 60000 ad. - büyük: 

150000 nd 
TahtA ıskara: 150 nd. 

,, n 150 ,, 
On tonluk dizel rnotörlü yol silindiri: 6 ad. 

(şart. ?16 kr) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek, pirinç, bulgur, patates, k. fasulye, un, 
mercimek, nohut, sadeyajt, şeker v.s. 

Sığır eti: 21,~ t. 
Nohud: 54 t. (tcmd) 
Sadeyağ: 11 t. 

b Müz yedeler 

Kapu: 64 ad. 
Kemik, boynuz ve paçavra 
Çam ağacı: 1624 m3 

paz. 

n 

kapalı r.. 

" 

aç. ekı. 

" kapalı z. 

" 

aç. art. 
paz. 
kapalı z. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

750 -
5325 -

43200 -

. - -

3655 -
7020 -

197 66 

20. 12.938 salı gü'lÜ saat 15 de İstanbulda nafıa mü· 
dürlüğünde 3471.18 lira keşif bedelH Pendik Bakteriyo· 
loji enstütüsü tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri proje keşif hülasasile buda müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 261 liradır. 
İsteklilerin en az 2000 liralık bu işe benzer iş yap· 

tı w ına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istina· 
den İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün ev· 
vel alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesı 
kalarile gelmeleri. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

22. t l .938 tarihinde eksiltmesi mukarrer 10 adet yirmi· 

1477 10 

261 -
2365 -

187 50 
285 -

504 -

27 05 
315 -

23 40 
RM 3232 -

73 80 

97 -

186 91 

67 50 
189 -

112 50 
399 37 

3240 -

274 13 
526 50 
825 -

615 09 

Mardin Defterdarlığı 

lıt. Nafıa Müd. 
M. M.V.SAK 

P.T.T. Lvz. Müd. Ank. ve lst. 
M. M. V. SAK 

lst. Jandarma SAK 
Bolu Orman Okulu Dir. 

Tophane Lvz. SAK 

n " • 
lst. PTT Mlid. 
M.M.V. SAK 

lıt. Erkek Lisesi SAK 

Tophane Lvz. SAK 

lst. Komut. SAK 
D. D. Yollan H. pa~n 

lst. Komutanlıtı SAK 

lst. Komut. SAK . ,, 
inhisarlar U. Müd. 
M. M.V. SAK 
D. D. Yolları H. paşa 
Tophane Lvz. SAK 

" ,, 
,, n 

M. M. V. SAK 

Niğde Ortaokul Dir. 

Yozgat Ask. SAK 
Ankara Lvz. • 
Çorlu Kor • 

25-12-38 11 

20-12-38 15 
16-12-38 11 -

3-12-38 11 -
15-12-38 11 -

15-12-38 15 -

16-12-38 14 -
16-12-38 14 30 

6 12-38 14 -
17-1·39 15 -

8-12-38 13 30 

6-12-38 15 -

2-12-38 15 -
16-12-38 10 30 

2-12-38 14 -

2-12-38 
2-12-38 

21-12-38 
19-12-38 
16-12-38 
3-12-38 

14 30 
15 -
14 -
10 -
11 -
11 -

5-12-38 14 -
5-12-38 14 -
16-1-39 15 

3-12-38 10 -

16-12-38 8 30 
8-12-38 15 -

16-12-38 16 -

Niğde Defterdarlı~ı 21-11-38 itib 12 gün 
Pendik Belediyesi 12-12-38 e lcadıır 
Denizli Vil. Ormnn Çevirge Müd. 16-12-38 15 -

li manyetolu Telefon santralına talip zuhur e~memiş oldu
ğundan 3.12.938 cumartesi günü saat 11 de Ankara'da 
P. T. T. Umum Müd. lük binasandaki satınalma komisyo· 
nunda icra kılınmak üzere münakasa 10 gün müddetle 
temdit edilmiştir. 

Muhammen bedel 2§00 muvakkat teminat 187,5 lira
dır. Şartnameler Ankara'da P. T. T. levazım, İstanbuJda 
P. T. T. ayniyat şub Md. lüğünden parasız v rilecektir. 

--~-

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine 3800 lira fiat tahmin edilen 5000 adet sahra 
pili açık· eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 15.12.938 perşembe günü saat 11 dedir. 
hk teminat 285 lira olup şartnamesi konıisyonda gö

rülür. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayı· 

lı kanunun 2,3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte mu· 
ayyen gun ve vakitte M. M. V. satınalma komisyonunda 
bulunmaları. 

l irincikAnu~ 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
29.11. 938 :;::::::::::::: 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

K1'. Pa. 

Buğday yumuıak 5 15 
" sert 5 5 

n kızılca 5 10 
Arpa Anadol 4 2 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 
Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

3 37 
4 15 
4 5 

37 25 

Kuşyemi çuvallı 5 18 
Kuşyemi dökme - -

İç Fındık 

Tiftik çengelli 
Tiftik Oğlak 
Susam 

Yapak Anadolu 

n Trakya 65 _. 

Mısır beyaz 

M111r sarı 4 5 

Yuknn 
Kr.Pa. 

5 25 
5 8 

5 23 

38 8 

4 25 

Buğday 
Arpa 
Fasulye 

Gelen 'fon 
271 50 
t9 s 
53 1 

Un 1~ 
Pamuk 25 
Mercimek ~il 
Ceviz İç 1 

5 ıı' 
n kabuklu 3 ı.3 

iç fındık 1Ş,_.... 
_B_u_l.:;:.gu_r ______ ~~ 10.0 

.. 

Giden 
K. ceviz 
Tiftik 

&'il~ 
4t 1r1 

121 
Arpa ıo 
Keten tohumu ..n av..,..... 
Yapak ~ _..;.. ________ "."':"": 

Dış Fiatıar 18 
: LiYerpul ; sz Buğday 

n 

" Arpn 
Mısır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

L.: 

Şikago 2 70 
Vinipek 

2 
g5 

Anvers 
3 

zl 
Londra 

6 
3S 

.. 
Hamburg --.,,, 

• 

Toptan Satış Fiatları 
İstanbul 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 

--· 

Maden kömürü yerli blok 

" 
,, krible 

,, n marinlave 
" n tuvönan 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
n yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

n ikinci 
n Pirintı 

Şeker yerli toz 

,, " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

n Tarablus 
Patates Adapıızar 1 ci 

,, ,, 2 ci 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" ,, 
" ,, 

kilosu 

n 

" 
" 
n 

" 
" 
n 

sandığı 

b. sandığı 

IO 

kilosu 

n 

'/ 20.--ıı 
20.50 - 2 • 

Zeytin tanesi duble (936 ahsul) n 
n ,, ,, (937 

" 
n l ci ,, 

" " 2ci " 
" n 3 CÜ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
• Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
., Vejetalin' 

Çny Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

n 

n 

,, 

Deri ham ve işlenmiş 

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

" 
Hava 

,, sığır 

kurusu kuzu 

" 
,, koyun 

" 
,, oğlak 

Tula keçi 
,, 

,Salamura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

Kösele · sığır 1 ci 
,, maıda 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

n 

• 
" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 
,, 

kilosu 
,, 

" 
" tanesi 

" ., 
•• 
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1 Biri cikanun 193 

'9\ensucat-flbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

metre Lira Kuruş Lira Ku. 
--- --- --- ------

21.000 Bez 6720 00 504 00 
Cins, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminata yukarıda 

Yazılı 21 .000 metre kurşuni renkte Amerikan bezi 15. 12.38 
Perşembe günü saat 15 de Gedikpaşadaki Jandarma sa
hnalma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesi satın alına
caktır. 

Nümune, evsaf ve şartname herg ün adı geçen komis· 
Yonda görülebilir, veya şartname parasız aldırılabilir . 

2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin usulüne 
g6re tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme günü 
nihayet saat 14 e kadar makbuz karşılığ., olarak ko 
misyona vermeleri . 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

Kumaşı idarece verilmek diğer levazımı müteahhidine 
aid olmak üzere kasketile birlikte 89 takım müstahdemin 
elbisesi dikimi pazarlığa konmuştur. 

Pazarlık 6· 12-938 salı saat 14 de Büyükpostahane bi
rinci katta P.T. T. alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 311 lira 50 kuruş muvakkat temi· 
nat 23 lira 40 kuruştur. 

İsteklilerin nümune ve şartnam'esini görmek üzere mü· 
dürlük idari kalemine pazarlık günü komisyona müra· 
caatları. 

ı\\obilya, fv ve Biiro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
.......... 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harp akademisi için 70 clbi::ıe dolabı ve 30 masa 6 Bi
rincikanım 938 s .lı günü sant 15 dP- Tophan ede İstanbul 
levazım llmirliği "atmalma komisyonunda pazarlıkla satın a
lınacaktır. Her iki&ınin tahmin bedeli 1290 lira ilk teminatı 
97 liradır. ŞartnJme ve mimun e!'Iİ komisyonda g<.irülür. İs· 
tekfilerin kanuni \ e::ıikalc1rile beraher belJi saatte komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma Komisyonundan : 

Adet Eşyanın cinsi Muhammen İlk teminat 
bedeli akçesi 

50 Talebe sırası 984 Lr. 73,80 Lr. 
7 Yazı tahtası 

8 Öğretmen kürsfisü 
Lisemiz için lüzumu olan yukarda cins ve miktarı ya· 

tılı eşyanın 28-11·938 gününde yapılan açık eksiltmesinde 
"erilen fiatlar yüksek görüldüğünden 8-12 938 perşembe 
günü saat 13,30 da tekrar eksiltmesi icra edileceğinden 
ilk teminat mıktar muhammen bedelleri yanlarında göste· 
rerilmiştir. isteklilerin yeni sene ticaret odası vesikası ve 
teminat makbuzlarile beraber Beyoğlu İstiklal caddesinde 
Singer dikiş mağazası üstünde İstanbul liseler muhasebe
ciliğinde toplanan komisyona gelmeleri ilan olunur. 

~ereste, tahta ve saire 

Devlet U~miryolları ve Limanları işletme Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedeli 2492 lira 1 O kuruş olan 70 adet 
muhtelif ebatta meşe azmanı ı 6.12,938 cuma günü saat 
I0,30 :la Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tara· 
fından açık eksiltme usulile satmalınacaktır. , 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
\>e 186 lira 91 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikti! 
~ksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
tınıdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki · 
komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

!!!±!! --= 

...._!iteferrik 

Devlet Demiryolları işletme U. Müdürlüğünden 

İşletmemizin Haydarpaşa-Ankara hattı üzerinde KLM 
335·438 arasındaki ocaklardan IO bin M3 Balastın ıh· 
~arı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmesi 16, 12.938 tarihine rastlayan cuma günü saat 
11 de Haydarpaşada gar binası dahilinde 1 ci işletme ek· 
iltoıe komisyonunca yapılacaktır. 
. 2490 sayılı kanunun tayin ettiği evsafı haiz isteklile· 
tın Balast ~artnamesinde yazılı ve beher metre mikabı 
150 kuruş muhammen bedele göre muvakkat teminatla 

M0NAKASA GAZETESi 3 .ayla 

Cumhuriyet Merkez Bankasmın 22.11.938 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 
Altın: Safi kilogram 17. 158.662 
Banknot 
Ufnkhk 

Dahildeki Muhnbirler: 

Lira 
24.135.030.79 
17.984.340 -

1.068.717.10 

Lira 

43.188.087.89 

PAS lf 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 
2.712.234.11 
6.000.000.-

Lira 

15.000.000.-

8.712.234.11 

Türk Lirası 903.854.21 903.854.21 Deruhde edilen evrakı 
Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.024.624 12.736.053.28 
Altına tahvili kabil 

nakdiye ı.:;8.748.563.-
Kanunun 6-8 inci maddele· 

rine teyfikan hazine tara· 

Serbest dövizler 22.372.85 i. fından vaki tediyat 15.137.602.- 196 6l0.961.-
Diğer dövizler ve 

Borçlu kliring bakiyesi 8.349.311.11 . 
Hazine Tahvilleri : 

Deruhde edilen ev· 
rakı nakdiye karşılıtı 158.748.563 -

Kanunun 6·8 inci mad· 
delerine tevfikan ha· 
zine tarafından vaki tediyat 15.137.602 -

Senedat Cüzdanı : 
Hnzine bonoları 
Ticari Senedat 76. 705.557 .59 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
A - Deruhde edilen evrakı 

nakdiyenin karşılığı Es· 
ham ve Tahvilat (itiba· 
ri kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
HaziDeye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

.. 

39.482.691.95 
6.767.0~5.92 

6.917.000 -
183.402.38 

8.212.253.65 

Yekun 

21.107.737.24 

I·' 

14J.610.961.-

:ı 

76.705.557 .59 ~ 

46.249.737.87 y 

15.312.656.03 
4.500.000.

!4.135.015 05 

rı 

~ 

365.713.606.88 ~ 

Deruhde edilen evrakı nak· 
diye bakiyesi 143.610.961.-

Karşılığı tamamen Altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 19.000.000.-

Reeıkont mukabili ilave· 
ten teda. vazed. 34.000.000.-

Türk Lirası Mevduatı 
Döviz taahbüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 3.710.12 -
Diger dövizler Ye alacaklı 

k\iring bakiyeleri 32.737.719.22 

Muhtelif 

Yekün 

19.239.397 .97 

32.74l.429.34 
93.409.584.46 

1 365.713.506.88 

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

teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 a kadar komis· 
yon reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 

Mukavele projesi ile şartcame Yol Başmüfettişliğin· 

den parasız olarCJk verilir. 
• • • 

4 adet altdaıı sürme araba ile 20 adet platform alı-

nacaktır. Bak İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

-
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Niğde Ortaokul Direktörlütünden: 
Tutarı 

Cinsi Azı kilo Çoğu kilo lira kr. 
Ekmek (birinci) 7000 14000 1400 
Pirinç 700 1400 380 
Bulgur 400 800 64 
Patates 600 1500 60 
Kuru fasulya 350 650 78 
Un 150 500 65 
Mercimek 200 400 40 
Nohut 250 500 40 
Makarna 300 750 262 
Kuru soi'an 450 800 40 
Sadeyağ 750 950 950 
Kuru bamya (Amasya) 90 200 240 
Zeytin yağı (Ayvalık) 120 200 120 
Yumurta 3500 adet 8000 adet 160 
Keyun eli 1500 3500 875 
Şeker toz 700 1500 435 
Sığır eti 2000 4000 720 
Beyaz peynir 350 750 337 50 
Zeytin daneııi 200 550 220 
Pekmez 100 250 37 50 
Taban 100 250 75 
Kuru fizüm 250 500 75 
Kuru kayısı 150 300 60 
Salça 200 400 100 
Tuz İnce 200 400 30 
Çay 3 50 7 50 30 
Yoğurt 85 160 22 40 
Ispanak 750 1500 150 
Pırasa 700 1500 75 
Elma 70 ı 50 30 
Kırmı:u biber 6 lO 3 50 
Kara biber 4 10 12 
Sabun 150 320 144 
Süt 400 900 90 
Pirinç unu 15 25 7 50 
Sarm11ak kuru 30 60 6 
Tel kadayıf 40 120 24 
irmik 50 100 18 
Çamaşır ıodaıı 100 250 25 
Yukarıda cins ve miktarı gösterilen okulumuz pansiyonun 938-

939 den yılına ait 6 aylık erzakı 17.11.38 den itibaren 15 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

İhale 3.12.38 cumartesi günü saat IO da kültür direktörlfiğün
de yapılacaktır. Muvakkat teminat yüzde 7,5 tur. isteklilerin şerai
ti öğrenm~k üzere ortaokul direktörlüğüne müracaatları ilan olu· 
nur. 

1 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Kor merkez birlikleri ihtiyacı için l IOOO kilo sadeya· 
ğı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 825 liradır . 
Eksiltmesi 16.12.938 cuma günü saat 16 dadır. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı ka· 

nunun 2,3 t.ncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte 

ihale günü ve saatinden en geç bir saat evveline kadar 
teminat ve teklif mektublarıııı Çorlu satınalma komisyo· 
nuna vermeleri. 

z EDELER 

Pendik Belediyesinden: 
Belediyemiz sınırı içinde sahibleri tarafından atılacak 

ve Belediye vesaiti ile çöplüğe nakledilecek kemik boy· 
nuz ve paçavra!arın satışı nrttırmaya çıkarılarak kati İ· 
hale günü olan 12. J 1.38 gününe talih çıkmadığıııdan art· 
tırm a bir ay müddetle 12. 12.38 gününe kadar pazarlık 
suretiie ve bedeli defaten Belediye sandığına tediye edil· 
mek şartile satılacağından talih olanlar yüzde 7,5 temi· 
nah muvakkate ile birlikte Pendik belediye dairesinde 
daimi encümene müracaatları. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

c 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için şart

namesi mucibince dört adet altdan sürme araba ile 
IOOXI 10 ebadında 20 adet platform açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve 
muvakkat teminatı 67,50 liradır. 

111- Eksiltme 21.XIl.938 tarihine raslayan çarşamba gü
nü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV -Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
tekliflerini tetkik edilmek üzere ihale gününden bir 
hafta evveline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifleri
nin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8712) 1-4 

Untiyu aahibi YC 7lll İf 
Dirdrtör-: laın&il Giri! 

Bat.ıJdığı 7ar: ARTUN B..unevı 
Galabı BilJir aokak No. tlJ 
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3 eme Ann~e- No. 896 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province •• 

JEUDI 

Quotidien des .. Adjudication 

1 er embre 1938 __.,. 

ADMINISTRA 1'10~ 

3 
6 

12 

MOIS Ptrs. 450 
.. .. 850 
.. .. 1500 - MUNAK.ASA 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baı.ar 

GAZETESi 
T~l~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Etranger : 12 moi• Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicit~ e'adreHer 

a l' Adminiatratioo Journal Professionnel des Fournisseurs et des~Entrepreneurs de I'Etat 
Adreue T~Mgraphique : 

latanbul - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
Mode Prix 

d'adjudicat estimatif 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioa. 
provlsoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarge• Jours Heure 

Construction-Reparation-Trav. Publles-Materiel de Construetlon-Cartoaraphle 

Conıtruction konak ~ouvernemental a Gerçus 
(2eme partie) (aj.) 

Reparation lastitut Bacteriologique de Pendik 
Constr. pavillon soldatı de l'Etat Major (cah. 

cb. P. 157) 

Pli cach 

Publique 
Pli each 

19694 60 

3471 18 
31258 15 

Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

Centrale telepbonique a magnettos de 20 : · 2500 -
10 p. (aj.) 

Pileı de campagae : 5"00 p. Pli cach 3800 -

Hablllement - Chaussures - Tlasus Culra 

ToiJe amerieaine : 21000 m. 
Bu blancs pour dames : 1000 paires. 
Taies d'oreiller : 10000 p. 
Coafection d'habita et casquettes: 89 com • 

p)ets. 

Pli cacb 
Pablique 

,, 
Gre a rre 

6720 -
360 -

4200 -
311 50 

1477 10 

261 -
2365 -

187 50 

285 -

504 -
27 05 

315 -
23 40 

Defterdarat Mardin 25-12-38 11 -

Dir. Trav. Pub. lstanbul 20-12-38 15 -
Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 16-12-38 ıır-

Dir. Economat P.T.T. Ank. et !it. 3-12-38 11 -

Com. Aeb. Mia. Def. Nat. Ank. 15-12-38 11 -

Com. Ach. Gendarmerie G.paıa 
Coaa. Ach. lntend. lst. Tophane 

" Dir. P.T.T. lstaabul 

15-12-38 15 -
16-12-38 14 -
16-12-38 . 14 30 

6-12-38 14 -

Toile pour avioH : 30000 m. Pli cacb R.M. 44290 - R.M. 3232 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Dir. Ecole Forestiere Bolu 

17-1-39 15 -
L'adjudication qui devait avoir lieu le 2-12-38 

pour l'achat d'abits et autres a ete nnnulee 

Ameublement pour Habltation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Sancı d'ecoliera : 50 p.- Tableaux noin : 7 Publiqae 984 -
p. - Chaires pour professeun : 8 p. (ıj.) 

Garde-robes : 70 p.- Tables : 30 p. Gre a rre 1290 -

Bois de Conatruetlon, Planehes Poteaux ete 

Charpeate. 
Boiı de ch!ne de diff. dim. : 70 p. 

Combustlble-Carburant-Hulles 

Charbon lavemarin : 170 t. 

Dlvera 

Materiaax de conııtructio•. 
Zinc t clou. 
Charrette ouvrable par en dessous : 4 p. • 

Plate·forme : 20 p. 
Ballaat : 10000 m3 
Microscopes : 12 p. 
Boutons petits et mats pour jaquettes: 60000 

p.· ld. grands : 150000 p. 
Grilleı en boiı : 150 p. 

,, " " : 150 p. 
Cylindre de route de 10 t. iı moteur Diesel : 

6 p. (cah. eh. P. 216) 

Proviaions 

Pain, riz, bles coaca11es, pommeı de terre, 
farine, lentillea, beurre ete. 

Viande de boeuf : 21,5 t. 
Pois-chiche : 54 t. (aj.) 
Bcurre : 11 t. 

8) Adjudications a la surenchere 
Porte en fer et en bois: 64 p. (aj.) 
Os, cornes et chiffons. 
Bois de sapin : 1624 m3 

Gre a rre - -
Publique 2492 10 

Gre iı gre - -

Gre a gre - -
n 

Publique 900 -

Pli cach le m3 1 50 
Publique 2520 
Gre a ıre 

" Pli cach 

• 

Publique 

n 
Pli cacb 

" 

Gre a gri: 
Pli cach. 

750 -
.S325 -

43200 -

3655 
7020 -
- -

73 80 

97 -

186 91 

67 50 

189 -

112 50 
399 37 

3240 -

- -
274 13 
526 50 
825 -

615 09 

Com. Ach. Lycce C:arçonı lıt. 8-12-38 13 30 

Com. Ach. lntend. lıt. Tophane 6·12-38 15 -

Com. Ach. Command. lst. Findikli 2-12-38 15 -
1 ere Expl. Cheminı Fer Etat H.paşa 16-12-38 10 30 

Com. Ach. Command. Jıt. Fmdıkla 2-12-38 14 -

Com. Aeh. Command. Ist. Findikli 2-12-38 14 30 
n 2-12-38 15 -

Com.Ach. Econ. Monop. K.tache 21-12-38 14 -

1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. pa~a 16-12-38 11 -
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 19-12-38 10 -
Com. Ach. latend. lst. Tophane 3-12-38 11 -

" 
• 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Dir. Ecole Secondaire Ni~de 

Com. Ach. Milit. Yozgat 
Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Acb. Corps Armee Çorlu 

5-12-38 14 -
5-12-38 14 -
16-1-39 15 -

3-12-38 10 -

16-12-38 8 30 
8-12-38 15 -

16-12·38 16 -

Defterdarat Niğ-de 12 jours a partir du 21-11-.38 
Munieip. Pendik Jusqu'au 12-12-38 
Dir. Foretı Vil. Denizli 16-12-38 15 -

-
Niğde Defterdarlığından : 

Ulukuşla kazası harap Hükumet konağından çıkan ve 
197 Lira 66 kuruş bedeli keşifli 60 adet tahta iki adet de· 
mir ve iki adet de parmakhklı tahta kapı ki cem'an 64 
adet kapmm 9.1.938 günündeki ihalede talip zuhur etme· 
diğinden 21.1 t 938 pazartesi gününden itibaren ihale edil· 
mek üzere 12 güır daha uzatılmıştır. 

lbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Şartname ve mukavele pro
ljesini görmek ve almek iıtiyenlerio Denizli orman Çevirge mü· 
dürlflğOoe mOracaat etmeleri ilan olunur. 

Taliplerin ihale gününden evvel Ulukışla Malmüdürlü· 
ğüne müracaatları ilan olunur. 

Denizli Vilayet Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Denizli Vilayetinin Çevril kazaıı dahilindeki Akdatın Karan· 
lıkdere Devlet ormanının 11, 12, 13, 14, 15 numaralı maktaların
dan 1624 metre mihip gayrimamul çam ağacı bir senede orman
dan kat, imal ve ihrae edilmek üzere ve kapah zarf uıulile art
tırmaya çıkarılmıştır. 

Arttırma 16.12.938 tarihine musadif cuma günü nat 15 te y -
pılacaktır. 

Arttırma Denizli Orman Çevirge müdfirlüğü binası içinde fop
lanan orman aatıı komiayoouoca yapılacaktır. 

Arttırmaya konulan çam ağacının beher gayrimamül metre 
mikabının muhammen tarife bedeli 505 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 615 lira 9 kuruştur. 
İateklilerin teklif mektublımnı yukarıda yazılı saatten bir 

aaat evveline kadar Denizli orman Çevirge müdürlüğüne mak-

Vient de paraitre: 

La Nouvelle Loi sur le Timbre 
Traduite en français et mise a jour par 

A. TEVFİK 
Suivie d'un İndex Analytique 

EN V:ENTE: 

Chez le Tratlucteur: A. Tevfik, Sigorta Han, Galata 
Chez l'Editeur: Münakasa Gazetesi. Tel: 49442 

Et dan les Grandes Librairiea 

- Prix 150 Piastres. -

Cuma 2• 12·938 

kt 0Jaıı 
Haydarpaşa limanında bulunan ve mütemadi cereyanla çalı~ma • e· 

vinç ve transbordörlerin bütün elektrik tesiutına mütenavip cer 

yan tesisatına tahvili işi (DDY) .\~ 851 
Tevzi kutuau, lastikli tel v.s. (lst. Telefon Müd.) J\! 854 
Otel n garaj i•t· (Gümüşane Trabzon-lran Tranıit Yolu) J\! 872 
Kundura (MMV) 1'! 880 
Kmkkalede ve Küçük Yozgatta yap. inş. (Ask. Fabr.) .l\! 881 
Şose inş. (Tekirdağ Val.) ~'! ~81 

Oü§'me, kopça ve pantalon tolcaııı (Tophane Lvz.) J\! 882 
Sadeyat (Bayramıç Ask. SAK) J\! 682 
• Ceviz talaşı (Ask. Fabr.) .\! 882 
Kıl tela (Tophane Lvz.) .\: 882 
Atölye inş. (111. Nafıa Müd.) •'! 882 ıe· 
Ank. istasyon g-azınosunun birinci kahnda teahin ve havalandırı:ıı• 

siı. (DDY) J\! 884 
Halkalı Ziraat mektebinde yap. tamirat (lst. Nafıa M6d.) ~! 884 
Veteriner ecza (jandr. Genel Komut. Ank.) ]\; 884 
Balıkçı muşambası ve posta muşambası (Aak. Beled.) X! 885 SS5 
Beton yollar ve kanalizasyon inş. (Ank. Sıh. ve lçt. Muav. Müd.) 
Vali konağı için mobilya (Seyhan Vil.) ~\! 885 
• Bina ankazı (lzmir Beled.) .~ 885 
Saman (Bergama Ask. SAK) .,'; 886 
Sıeır eti (Yozgat n • ) J'\! 886 • ssD 
Atatürk muhterem analarının mezarının tanzimi işi (lzmir Bel ) J\~ . 
Garaj santral binasının inşa edilmiş olan kısıaılara yap. elektrik te5'' 

(lzmir Beled.) J\! 885 
lıtihkim taburu pavyonuna elektrik tesis. (Eskişehir Lvz.) • ! 888 
Kuru fasulya (Eskişehir Lvz.) .~ 888 
Malatya hükt1met konağı ikmali inş. (Malatya Defterdar.) lt! 894 
Saman ve kuru ot (lat. Komut.) ~\! 892 
• Bina a11kazı (Trabzon l3eled.) M 892 
Tekne için makine (lnhiı. U. Müd.) N. 854 

Vendredi 2· 12-938 

Transformation de l'instal. du courant electrique alternatif de touteS ıe: 
installation• elcctrique ainsi que dea grueı et des transbordef', 
fonctionnant avec le courant contenu au port H.paşa (Cb. de e 
Etat) No 851 J 

Boite de distribution fü en caoutcbouc ete. (Dir. Telephones J9t 

~ ~4 ) 
Constr. hôtel et garage (Voie Transit lran-Trabzon·Gümü~•11' 

No 872 
Chaussures (Mi . Def. Nat.) No 880 1 
Conıtr. a Kırıkkale et Küçük Yozgat (Fabriquea Militairea) No gS 

n chau1&ce (Vilayet Telmda~) No 881 
Boutons, agrafes et boucles pour pantalon (lnt. Tophane) No 882 
Beurre (Com. Acb. Milit. Bayramiç) No 882 
• Copeaux de noyer (Fabriques Militaires) No 882 
Toile en erin (lntend. Tophane) No 882 
Conıtr. bit. atelier (Dir. Trav. Pub. lat.) No 882 f•' 
lnstal. chauffage cent,ıl et d'aerat. au casino de la gare (Ch. de 

Etat) No 884 
Rep. bat. ecole Agricole (Oir. Trav. Pub. Ist.) No 884 
Articles de veterinııire (Command. Gen. Gendarm. Ank.) No 88' 
lmpermeable pour pecheun et facteurs (Mun. Ankara) No 885 . 1. 
Constr. route en betCln et trav. de canaliıuıtion (Dir. Hyg. et Ass'il 

Soc. Ankara) No 885 
· Articles d'ameublement (Vil. Seyhan) No 885 

• Deeombreı d'une bat. (Municip. lzmir) No 885 
Paille (Com. Ach. Milit. Bergama) No 886 
Viande ( ,, Yozgat) No 886 
Rep. au cimetiere (Municip. lzmir) ~o 888 
lnstal. electrique ( ,, ) No 885 

,, n au pavillon d'artillerie (lntend. Eskişehir) No 888 
Haricolı aecs (lntend. Eskişehir) No 888 ,) 
Constr. konak gouvernemental iı Malatya (Defterdarat Matat1 

No 894 
Paille et foin (Command. lııt .) No 892 
Macbines pr. coque (Dir. Gen Monop.) No 854 
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