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Türkiye için Kuruş 
- 3 A YLIGl 45C 

6 .. 850 
~ 12 .. 1500 
.,. Ecnebmemleketler için 
~ 12 aylığı 2700 
~ Sayısı 5 kuruş 
j Resmi makbuz mukabili olmn· 
~ yan tediyat makbul dei'ildir. 

.............................. 

PAZAR 

Hergün çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
il 

o 

GA~E1f'lESll 

25 Birinciklnun 1938 

iDAREHA NE: 
Y oğurtcu hnnı, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata. Perşe'Ube Pa~ rı 

iLAN ŞARTLARI 
tdnrehanemizde görüşülilr 

Telgr.: İst MÜ'JAKı\SA 
Telefon.: 49442 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdı 

Harici Ekonomik Ha~erler 
Buğday mısır ve müş
taklarına aid gümrük 

resimleri 
17-Xl-l 38 tarih ve 17 3 aa

)'ıh kararname ile 2 xıı den 
3 ı.XII.938 tarihine kadar buğ
day, mı11r ve müştaklarının 
iilmrük resimlerini detiştirmek 
•alahiyeti Hükumet reiaine 
\'"ilm ittir. 

Karmerun'da araşit 
istihsali 

Karmerun müstemlekesinde 
bir zamnndaoberi ar şit zeri· 
htı hususunda aarfedilen gay· 
tetlerin iyi netice verlliği ve 
leriyat sahasının oldukça re
•itlediji haber ahnmaktadır. 

\' unanistanda zeytin 
tnahsfılünün vaziyeti 

Zeytinler iyi vaziyetlerini mu
hafaza etmekte.lir. Son yat
'-urlar mahaule fayııla vermit· 
lir. Muhtelif yerlertfe uytlnle
~ia buatlıaa başlanmıı ve bazı 

ıntakalarda da taair ameliye
leriDe ibtidar olunmuştur. Da· 
kOse kartı mücadele hemen her 
tarafta aona ermiştir. 

Dış piyasalarda 
zeytinyağı fiatları 
Hamburg: 

C. f. F. 100 kiloau RM. olarak 
5.12.1938 

Türkiye Lampant yüz.de 5 85 
Yunan " ., 68 
Tunus n n 68 
Fransa Rafine ,, 71 
ltalya Lampant n 96 

Londra: 
Loco, tonu Sterlin olarak 

26.112.12.1938 
ingili:r. Farmasötik 68-71 
Yemeklik 75-83 
Teknik yüzde 5 64 

Marailya: 
C. i. F. IOO klleau Frank olarak 

J0.12. 1938 
TGrkiye, Lam put O o S 875-880 
Tunus 
Yunaa 

Newyork: 

,, 
n 

" ,, 80-885 

Leee, Galonu Dolar olarak 
28.11.1938 

Tağyir edilmit 
Y moklik 

0,86-0,88 
1,75-2,00 

Kliring hesabları bakiyeleri ve kr dili ithalata aid 
tıahhüdler 

Tfirkiye Cllmllluriyet Merke:ı a kuıDdan alınan hesap bulisa 
1•rına rlre 17 12 138 tarihindeki kliring hesabları bakiyeleri ve 
ltredUi itbalit için Cümhurlyet Merkez Bankaıına verilmiş taab
~iidlor yek4nlara. 

CEDVEL 1: Tfirkiye Cftna· 
Q\lriyet Merkez. lankasınıılaki 
~lirtaı llesapları horçlu laaklye
tri: 

MEMLEKET MiKDAR T· L. 
~-
~llllanya 

'•lçika 217.200 

~~lco.ıovakya 3.697.800 
~1•landiy ô41.300 
~t•nsa 3.340.200 
I ollanda 850.000 
"riltere 10.219.200 

tı-•nya 318. 00 
ı, ·~ç 2.744.900 
1 •ıçre 828.800 
lt.lya 370.400 

t•biatan 275.900 
ttonya 44.400 

... . 6 00 ~ --•arııtan 6.9 
~0rveç 194. 
0ı:nanya : .446.400 

~· s. c. 1. 466.100 
'roslavya 540.600 

CllDVEL: 2 

l<redili ithalit için Cümhuri~ 
:~t Merkez ankaaına Yerilmiş 
tn taahüdler yekOnları: 

~t•rni daireler Husuai tahıslar 
~Pr1LEKET T. L. T. L. 
"'~~-- --1trıanya li.334.846 12.Jli.919 
.\.., 
' lııturya - -
tlçika - -

525 
27.84.i 

~ ~tlcoılavakya 499.277 234.701 
t•nya - - 6.621 

t, l 
t tı aııdiya 
t'nı~ 

-175 
321.383 291.571 

H landa 60.109 !58 936 
İngiltere . 518.276 320.755 
İspanya 29.614 13.502 
ineç 1.544.134 192.533 

!•viçre 35.467 139.973 
ltalya 12.760 421.845 
Letonya 
Macaristan 561.138 164 395 
Norveç 13.156 33.349 
Lehistan 135.036 23.550 
Yugoalavya 11.585 3.465 
Yunaaiıtan 40.349 
s. s. c. t. 51.467 

Yukardaki 2 numarala cetl· 
velde yazılı kredili ithalatın va-
tlelerine fÖre vaziyetleri: 

Altı aya kadar vıı.d li 
Reami Huauıi 

daireler 4abıalar 
memleket T. L. T. L. 

Almaaya 1.359.257 9.241 .354 
Diğer rae . 376.h99 1.296.946 

Dalla u:ııun veya 
ltaşka va~eli 

Rea i Hususi 
daireler şab11lar 

T. L. T. L. 

Almanya 16.975.389 3.075.565 
Diğer mem. 3.365.251 736.439 

CEDVEL 3: 
Muhtelif memleketleri• Mu· 

kez Baakalarıada tutulan klirİDf 
besaplarmtlaki alacaklarımız: 
Memleket Mikdar. T.L. 

Almanya (A he.) 1.805.500 
ltalya (8. heıabı) 87.100 
Eatoaya 56.600 
Yunanistan 164.GOO 

Kanunlar. Kararnameler. Ticaret muahedeleri 
~.;.....------~----~~----~~--~~---------------

İptidai madde erde tenzilat 
nisbetleri 

(Devamı) 

1938 senesi için tesbit 
olunan tenzilat 

nisbeti yüzde 

Kösele ve vaketa 
Vidala 

Deri Sanayii 

Fanta:r.i deriler ve mobilya derileri 
Glase deriler 
Meşin ve Sahtiyan 

( a- Kösele ve derisini kendi imal eden 
( fabrikalarda bu derilerden yapılmıt 

Kundura ( kunduralar 
( it· Kôsele ve deriyi pi) asadan tedarik 
( eden fabrikalarda imal oluna• 
( kunduralar 

Derid"'n zikrellilmiyen sair eşya 

Kauçuk mamulatı 

Galoş, şoşon, çizme, ökçe ökçeli ve ökçesiz 
tenis ayakkabıları 

Otomobil ve kamyon ve araba tekerlek lastikleri 
Döıemelik ve yol mutambaları 
Elbiselik mutambalar 
Zikredilmeyen \ a - menıucat ile mürettep olanlar 
sair kauçuk ( 
mamulllı ( b • measucat ile mürettep ol-

( mayanlar 

Ka~ıt Sanayii 

Kağıt ye mukavva 
Satın alınan kağıttan yapılan zarf ve defter 

.. " n .. kese kaQ'ıdı 

., ,, n • karbon klğıdı 

IO On 
6 Altı 

6 Altı 

6 Altı 

6 Altı 

5 Beı 

45 Kırk beş 

20 Yirmi 

19 On dokuz. 
30 Otuz 
28 Yirmi sekiz 
30 Otuz 
25 Yirmi beş 

4 Dart 

31 Otuz. bir 
50 Elli 
80 Seksen 
45 Kırk bet 

,, ,, ,, ,, duvar kağıdı 80 Seksen 

" 
,, mukavadau yapılan kutu 

Müteferrik Sanayii 
Çeltik 
Kuş tiiyü 
Buz. 
Baston ve şemsiye 
Tecrit edilmiş elektrik tel ve kabloau 
İzole elektrik borusu 
Pil ve akümülatör 
Gramafon pliğı 
Cam ve kristal etrafınan kesilip teaviyesi, ayna 
Plı\atik eşya (tarak, düğme, ağızlık vesaire) 
Sepet, bilcümle ıepetci ve hasırcı mamulatı 
Kurşun knlem 
Sun'i çiçek 
Ecnebi memleketlerden getirilen ot ve 

yapılan her nevi fırça 
Tayynre 
Planör 
Bütümden mamul emülaiyon 
Şişe ve cam 

kıllnrdan 

30 Otuz 

o Sıfır 
o Sıfır 

o Sıfır 
10 On 
30 Otuz 
15 Altmış beı 
30 Otuz 
15 On bet 
75 Yetmit beş 
40 Kırk 

ıo On 
25 Yirmi beş 
'20 

43 
50 
40 

50 
15 

Yirmi 

Kırk üç 
Elli 
Kırk 

Elli 

Satın alınan camdan vücüde getirilen buzlu 
Mum 
Kola 
Sırma, Klaptan relin teli 

cam70 
75 
40 
50 

On bet 
Yetmiı 

Yetmiş bet 
Kırk 
Elli 

Kanun 
No. Başlığı 

Düştür Gaz.ete 
tertip Cild Sahife Sayı 

-------------------------------------------------~ 
2 7015 

2430 
3535 

2430 sayılı Muamele vergisi kanu
nun 5 inci maddesinin (A) fıkrası 
hükmüne göre hazırlıınan ibtidai 
maddeler tenzilat nisbetleriai göste
rir cetvelin mer'iyete konulmasına 
dair kararname 
Muamele verrisi kanunu 3 
Muamele vergiai kanunun bazı hü· 
kümlerini tadil eden ve bu kanuna 
yeniden bazı hükümler ekleyen 
kanun 3 

(Bitti) 

15 

19 

3662 
445 2701 

1671 3961 

Ziraat Kongresinin Mesaisi 
İstanbulu en yakıı1dan 

alakadar eden mevzular 
Meyvacılık, Bağcılık, Sebzeciliktir. 

Teklif Olunan projenin esasları 

Bağ Bahçe ziraatının milli 
kültür ve iktisadiyahmı:r. için 
büyük ehemmiyeti olan bu üç 
şubenin inkişaf programının 

esaslarını teşkil eden meseleler 
a4aj'ıda ayrı ayrı yazılmıştır. 

A- Meyvecilik organizasyo· 
nu için evvelemirde nazarı iti· 
bara alınması lazımgelen esa11 
noktalar şunlardır: 

a.- Çeşitlerin tesbit ve kay
dedilmeai: 

Bu işin daha evvel iktisaden 
fazla ehemmiyeti haiz bulunan 
meyve neYileri üzerinde yapıl
ması ve ayoı zamanda isimleri 
ticaret nleminde tanınmış olan 
çeşitlerin ticaret ve meyve iş
lenmesi noktayi nazarından en 
mühim olan vasıflarının tesbiti. 
b.-İktisadi meyvecilik için mev· 

zuubahs olacak çeşitlerin teıbiti. 
yani Devlet fidanlıkları vasıta

siyle ilk önce çopltılncak ör
nek ve tecrübe bahçelerinde 
Üzerlerinde tetkik ve araştırma
lar yapılacak olan memleket 
çeşit kollekaiyonunun ve husu
si mahiyette olan mahalli çeşit 
kolleksiyonlarının vücude geti
rilmesi. 
· c.- Yabani meyve nevileri· 
nin araştırılması ve muhafazası. 

AK 

f nşaat · rami rat · 

Bu işın, bugünkü ve ilerideki 
meyve ıslahcılığına esas olmak 
üzere, daha evvel şimali Ana
dolu mıntakaaındakl yabani 
meyve ormanlarında icrası. 

d. - Memleket meyveciliği 
için eleman yetiştirilmesi. 

Bunun için bir taraftan müa· 
tahsillere modern meyveciliQ'in 
Öğretilmesi ve diğer taraftan da 
meyvecilik organizasyonuna la
zım olan işçi, işçi başı, usta
bnhçi van, teknisyen ve ilmi uzuv
ların yetiştirilmesi. 

e. - Memleketin meyvecilik 
bölgelerine inkısamı ve mem· 
leket meyvecilik organizasyo· 
nunun yani fıdanlıkların Örnek 
ve tecrübe bahçelerinin ve si
pasiyale meyvecilik istnsyoola· 
rının memleketin bu iklim mm· 
takaları dahilinde yayılması. 

f.- Mühim istihsal mıntaka· 
larında, bilhassa iktısaden ehem· 
miyetli olan meyve nevileri için, 
eski kültürün reorganize edil· 
mesi, yani meyve istihsal .aha· 
sını genişletmek için modern 
esaslar dahilinde yeni bahçe 
mıntakalarının vücude getiril· 
mesi . 

(Devamı var) 

s 

"' .. 
Paşabahçe fabrikasında yapılacnk beton arme döşemelerle sair 

müteferrik işleri. Bak: inhisarlar Umum Müd. ilanlarına. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 
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Bu gün ii...: n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOn kasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Pa~abahçe fabrikasında yap. beton arme döşe· 
melerle sair müteferrik i§ler (temd) 

llAçlor, Klinik ve ispençiyari alet, Hastane Lev. 

15202 40 

Vazelin: 9000 k. kapalı z. beb. O 60 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve melzmesl) 

Dört poziıyonlu şehirler arası telefon mausı: 

1 ad. 
Sabit ve seyyar telgraf makine ve yedekleri 

Mahrukat, Benzin, Makine yafjları v.s. 

Kömür, sömikok, yerli veya Alman koku: 182 t. 
Lavemarin kömürü: 30 t. 
Kok kömürü: 30 t. 

Mliteferrlk 

Ambuvatmnnh ve flançlı dökme boru ve tefer
ruatı: 10 kal. 

Çimento karo (zemin ve sıva dibi): 21000 ad.-
künk çimento 200 ve 500 m m lik: 2000 ad. 

Galzanize saç: 1000 ad. 
Kömür küf esi: 6000 ad. 
Vinç vagonu: 12 ad. 
Binek nakliye koşumu ile mekkiiri hayvanatı 
Nivelman ileti ufki daireler ve dereceli olmak 

~ar tile 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arap sabunu: 3000 k. (temd) 
Kuru ot: 146 t . 
Samıın: 124 t. 
Yulaf: 80 t. 
Kuru üır.Om: 2 t. 
Pilavlık pirinç: 5 t. 

Matbaa işleri, Kırt siye, Vazıha e 

kapala z. 

" 

aç. eks. 
pa:ı. 

" 

aç. eks. 

" 

7000 -

18425 -

3617 50 

3832 -

• 2520 -
" 2400 -

k palı z. 360000 -
pıı'Z. 

.. 

aç. eks. 
paz. 
,, 
• ,, 
,, 

alzemesi 

k.0 14 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 
Nüshaları vekalette mevcud (hava ve zehirli gaz tehlikeaiaden 

koruma levhaları)isimli afişlerden dokuz çeşidi muhtelif renkli o
larak açık eksiltme asulile bastırılacaktır. 

Bu levhaların beherinden üçer bin tane olarak ceman 27000 
adet baatırılacaktn. 

Bu levhııların muhammen bedeli 3000 lira olup yil:ade 7 ,5 mu· 
vakkat teminatı 225 liradır. 

Eliailtme 10-1 39 tarihine müsadif sah g(inü saat 15 te Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaletinde toplanan hususi komiıyoo mari· 
fetile icra olunacaktır. 

Muv kkat teminat nakid veya nakid ma iyetinde tahvilat o· 
lursıı bunlar komisyon tarafından kııbul edilmiyeceği için daha 
evvel maliye veznesine yatırılarak makbuzunun komisyona tevdi 
edilmesi lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet vekaleti 
İçtimai muavenet işleri dairesi Reisliğile İstanbulda Sıbb t ve 
içtimai Muavenet Müdürlüğünde glSrülebilir. 

Nümuneler Sıhhat ve içtimai muavenet vek·letinde olup bun· 
lan görmek istiyenlerin vekalet içtimai m avenet işleri daireıi 
eis 1iğine mUracaatleri la:mndır. 

s-= 

Mahrukat Benzin-Makin yağ arıv.s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Birinci muhabere alayı için 30 ton levamarin kömürü ,artna· 

mesi mucibince evsafına ıröre satın alınacağından pazarlığı 26.12.938 
pazartesi günü saat 10.30 da yapılacaktır. lıteklilerin belli gün 
ve saatte Fıodıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna i'elme· 
leri. 

* • • 
500 ton odun alınacaktır. Bak: erzak sütununda Samsun Ask. 

SAK ilanın,. 

M üt ef erri k 

Sinop Nafıa Müdürlüğünden: 
Nafıa dairesine ait yol edevahndan tamire muhtaç olan 327 

kazm , 156 el arabası, 30 küskü, 16 balta, 7 tırmık, 5 lağım mi· 
li, 20 kaşık, 2 kama, 1 keser 15-12 38 gününden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeğe çık rılmıştır. 

Ekıiltme 26-12·38 perşembe günü saat 14 de Nafıa dairesin· 
de topla:ıacak komisyonda yapılacaktır 

isteklilerin teklif edecekleri fiatın tutarının yüz.de 7,5 günü 
muvakkat teminat olarak yatırmaları ve tamir olunacak edevatı 
ve şartnameyi görmek ü:aere hergün Nafıa dairesine mfiracaat
ları ilin olunur. 

ht bul Komutaah • ı Satınalma Komisy n odan: 

Nivelıman aleti ufki daireli va dereceli olmak şnrtile satın 
alınacaktır. Pazarlığı 26 Birim·ikanun938 pazcırtesi günü saat 

16 da yapılacaktır. lsteklılerin belli gün ve saatte Fındıklı
da Komutarılık Satrnalma f\. omısyonuna gelmeleri. 

405 -

525 -

1381 87 

361 73 

271 32 

287 40 

189 -
180 -

18150 -

inhisarlar U. Müd. 3-1-39 15 -

M. M. V. SAK 3·1-39 11 -

lzmir Telefon Müd. 13·1·39 15 -

D. D. Yollan Ank. H. pa,a 31-l-J9 15 30 

Nafıa Vek. lıt. Elek. I~. U. Müd. 11-1-39 15 -
lıt. Komut. SAK 26-12-38 10 30 

" 
,, 28-12-38 10 -

D. D. Y. H. paıa 12-1.39 10 30 

n .. 12-1-39 10 so 

n n 13-1-39 10 30 
" " 13-1-39 10 30 

D.D Yolları Ank. Haydarpafa 17-2-39 15 -
lst. Komut. SAK pazıırteai·perşembe 14 -

,, • 

inhisarlar U. Müd. 
lst. Komutanlıtı ~AK 

" n . ,, 
" . 
n • 

26-12-38 16 -

30-12-38 14 30 
30-12-38 14 30 
30-12·38 15 -
30-12-38 15 30 
26· 12-38 l.O -
26-12-38 10 30 

lstaabul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 
Ordu ilatiyacı için 180 bin adet yemek kaşığı 9.1.939 

pazartesi gllnü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. Tahmin bedeli 9900 lira, ilk tomioan 742 buçuk 
liradır. Şartname Ye nümunesi komisyonda görülebilir. 

• * * 1 No. lu dikim evi için dört adet şakuli ke1im 
makinesi ve teferruatı 9.1.939 pazarteai günü saat 14 de 
Topbanecle İstanbul levazım amirliği satınalma komisyo 
nunda açık eksiltme ile alınaeaktır. Tahmin bedeli 1796 
lira, ilk teminatı t 34 lira 70 kuruttur. 

• * * Askeri preventorium için iki adet bakır tcrmosi· 
fon ile çamaşır kaynatma kazanının pazarlıkla eksiltmesi 
4. l .939 çarşamba gllnü saat l 4,30 da Tophanede İstan
bul levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 320 lira 45 kuruş teminatı 48 lira 7 kuruı· 
tur. Keşif komiıyenda görülür. 

• * • 9800 kilo yataklık pamuk 4. l fJ39 çarşamba günü 
saat t 4 de Tophanede lstanbul levazım amirliği satmal
ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 4 l 16 lira, ilk teminatı 308 lira 70 k.aruştur. 

.. • • 
Dökmo boru, çimento kazma •e kürek, galvanize saç ve kCS· 

mür küfesi alınacaktır. Bak: O. O. Y. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Samıun Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Samsun garnizonunda bulunan birlik hayvanlarının 

senelik ihtiyacı olan 200.000 kilo kuru ot kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuıtur. Tahm'n edilen bedeli 7500 lira 
ilk teminatı 662 lira 50 kuruıtur. İhalesi 4.1.939 çarşam
ba günü aaat 10 da tüm binasındaki komisy•nda yapıla
lacaktır. Şartnameyi görmek ve almak isteyenlerin her 
gün eksiltmeye gireceklerin belli edilen gün ve saatta 
teminat ve vesika[arile birlikte müracaatları ve zarflarını 

ihale saahndan bir saat evvel komisyon başkanlığına ver· 
meleri. 

Samıun Aıkeri Satıııalma Komiıyonundan: 
Cinsi Miktarı Tutarı ilk teminatı Tarihi Güaü Saati Şekli 

kilo lirıı kr. lira kr. 
Odun 500000 5500 412 50 29.12.38 pcrş. 10 kapah 
Kuru faaulya 17800 1869 140 20 29.12.38 pers. 14 açık 
Pirinç 22100 5194 389 52 30.12.38 cuma 10 kapalı 
Pırasa 8500 233 75 20 72 30.12.38 cuma 14 paz. 
Ispanak 9500 356 25 26 72 30.12.38 cuma 14 ,, 
Lahana 7500 206 25 15 47 30.12.38 cuma 14 ,, 

Samıun garniaon kıta ve müeasesah eratının ihtiyacı olan yukarı
da cins ve miktarı yazılı erzak eksiltmeye konulmuştur. lateldilerin 
hizalarında gösterilen gün ve Ha tte teminat ve vesikalarilc birlikte, 
~artnameyi almak ve görmok ve icap eden malumatı edinmek isteyen
lerin her giin tüm binasındaki kcmisyona gelmeleri ve urflarını ihale 
saatinden bir nal evvel ltomisy•n baıkanlıfına vermeleri. 

25 Birinciklnun 1938 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:===== 23.12.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Buğday yumuşak 
,. sert 

,, kı2.1lca 

Arpa Anadol 

Ketentohu u 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf 
Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 

Kr. Pa. 

5 25 
s 5 

4 12 
13 -

4 25 

19 20 

Kuşyemi çuvallı - -

Pamuk Maydos 41 20 

K . Fındık 42 20 

Tiftik deri 

Tiftik Oğlak 
Susnm 
Yapak Anadolu 

Trakya 

72 

19 17 
50 . 

Börülce 8 22 

Mısır .arı 4 27 

Yukarı 

Kr. Pıı. 

5 35 

77 10 

19 20 

4 30 

Buğday 

Arpa 
Kepek 
Un 
Çavdar 
Nohut 
Mısır 

Mercimek 
Kuşyemi 
K ceviz 

Arpa 
Kut yemi 
Kepek 
Tiftik 
Fasulya 
Susam 

Gelen 

Giden 

Ton 
572 
144 
90 
45 
16 
22 
45 
34 
15 
11,... 

Ton 
49 
50 
99 
32 
15 
78_.. 

Dış Fiatlar 
Buğday Liverpul 3 O 1 

n Şikago 2 97 
n Vinipek 2 75 

Arpa Anvers 3 01 
Mmr Londr 3 58 
Keten T. : ,, 6 34 
Fındık G. :Hamburg 

,. L. : ., 80 

Demir ve Medeniyat 
İstanbul Piyasası Günlük Topt o Fiy ti rı 

Bakır 

Çinko 
Do mir 

n 
n 

" n 

" Karfiçe 
Kalay 
Saç 

n 

" 

(Tnhta ve yuvarlak) 

(Camlık köıehent) 

(Dörtköşe, lama, yuvarlak) 
(Mılllık silme) 
(Putrel) 
(Siyah çe iter) 
(Yuvarlak çubuk) 

(Çubuk) 
(Galvanizli dili) 
( ,. oluklu) 
(siyah) 

kilosu 69 70 
29 ,, 27 

n 

" 
" 
" n 

• 

" 
n 

n 

" ,, 

11,50- !2,50 
10,50- 11 
12 13 

10,50 
13 - 13,50 
10,50- 11 
15,25- 17 

-270 
20 
21 
14 

- 24 
- 22 

18 

------------------·-----------J 
D.D. 

ı c: 

• u. MUDURLUöÜNDEN 
ih.::--===ıca-=-__,--_,.. ____ ~-------------~---ıs:=.- _,. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gıı' 
rup mabemc ve eşya her gurup ayrı nyrı ihale edilmek üzere hiı~· 
lnrında yazılı gün ve saatlarda H . Paşada gar binası dahilinde"' 
komiıyon tarnfından açık eksiltme ile satın alınacaktır. .. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ~b' 
zalnrında kayıtlı muvakkat teminatlıırile birlikte eksiltme gu08 

saatine kadar komisyona müracaatları lıizımdır. , 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılaıa~ 

tadır. .,e 
1 - 10 kalemden ibaret ambuvatmanh ve flançh dökme boru 

teferruatı muhammen bedeli 3617 lira 50 kuruş ve muvalıg 
kat teminatı 271 lira 32 kuruf olup açık k iltme 12.I .93 

perşembe günü saat I0,30 da yapılacaktır. 
2 - 21000 adet çimento karo ( zemin ve sıva dibi ) 2000 •d~ 

200 ve 500 mim lik çimento künk muhammen bedeli 3S ; 
lira ve muvakkat teminatı 287 lira 40 kuruş olup ,.çıf 
eksiltme 12. 1.939 perşembe günü saat 10.30 da yapılac11l<t'1• 

3 1000 adet (takriben 12000 Kğ.} 0,75X2000XIOOO m im lik g'
1
, 

vanize saç muhammen bedeli 2520 lira ve muvakkat tedl t 
nah 189 lira olup açık eksiltme 13. t .939 cuma günü •'' 
10.30 da y pılacaktır. ,e 

4 - 6000 adet kömür küfesi muhammen bedeli 2400 lirn . 
muvakkat teminatı 180 lira olup açık ekıiltme 13 1.939 cıl 
ma günü ıaat I0,39 da yapılacaktır. 

e~rrnara O .. a B~bri Komutanlığı Satınalma Ko. dan: 
Cinai Kiloıu Tahmio fiah Tutarı lık temi11at1 

Krş. Sa. Lira Lira K. 
!kmek 400.000 9 8tt 39440 295 ı"' 
KomutaDlık deniz erlerinin yıllık ihtiya9larından yukarıda ot e' . ·ıtoı tarı yazılı ekmek bir ıartnamede ve kapalı zarf uıuhle ek.•1 

ye konulmuştur. Jcl' 
EksiltmeJii 6· 1·39 cuma l'ÜnÜ saat 14,30 da lz:mitte Tersane 

pasındaki komisyon binasında yapılacıaktır. o:1' 
Şartnamesi Ankaratia Dz. levazım ıubesindea f ıtnnbul 1'•'119' 

paşada Dz. satınalma komi yonundan ve komisyonumuzdan 
kuruş mukabilinde alınnbilir j5' 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanun~0 ı11•" 
tediti ye1ikalarla birlikte yukarda gösterilen ilk temin•.t s••t 
buz: veya banka mektuplarını uayyen ıı-ün ve saatten bır 
evveline kadar komisyon başkanlığı a vermeleri. 

İzmir Memleket Hastanesinden : 1<'S 
Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri için muktazi .~;)':t 

bin kilo pirinç eksiltmesine istekli çıkmadığından vı. 1 İf 
encümenince on gün müddetle temdidine karar ver• ~-· 
tir. isteklilerin ihale günü olan 26. 12.938 tarihine r~~yet 
yaa pazartesi güuü saat eadan on ikiye kadar vı 
tlaimi eacü•enin •Üracaatlan ilan eluour. 

Kı 
31 

ttıl" 

D 
titü 

Ci 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüıfi RekUirlilğünden: 

Kurumumuzun talebe ve müstahdeminia kilnunuaani 931 dan 
31 mayıs nihayetine kadar aıağıda ıösterildiği üzere 7 ırupta 
•yrı ayrı ve hizalarında gösterilen ıckildi bir k1amı kapah sarfla, 
bir kısmı da açık cksiltmiye konulmuftur. 

ihaleler her grup hizalarında yazılı gün ve Hallerde Yüksek 
Ziraat nstitüsu Rektc1rltik binasında müteşekkil Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat yüzde 7,~ tur. 
Teminatlar ihale saatinden bir Hat evveline kadar Komisyona 

ltıU m led ilecektlr. 
Daha fazla izahat ve parasız ıartaame almak istiycnlerin Eaı· 

tiU:i Daire Müdürliltüae müracaatleri. 

Cinsi Miktarı Fiata Teminatı ihale rfinü ve saab 

Kuruş 

Ekmek 75000 kilo 110 541,44 9.l.A31 cuma ıGaü ı. 10 
Kapalı zarf uıuli. 

Sade yağ 50 o 
" 

110 
Tereyak 1000 

" 
140 71!,50 l.1.9J9 cuma ,.ann •· 11 

Zeytin vağ 5000 " 60 Kapalı zarf usulü. 
Zeytin tanesi 261)0 

" 
40 

Dana eti 5000 " 40 507,00 9.1.939 cuma ıünü a. li 
l<oyun eti 10000 • .n.5 Kapalı zarf uıulü . 
l<uzu eti 1000 

" 
!Seyaz peynir 1500 " 

1000 " 
2000 • 

l<aşar ,, 
Snt 
Yoğurt 
Yumurta 

Üs kumru 
Lüfer 
l'orik 
l'avuk 
liindi 

2000 .. 
30000 aded 

2000 kilo 
1000 ,, 
1000 aded 
3000 • 
1500 ,, 

i(esme eker 31SOO kilo 
Toz teker 10000 • 
'<uru fasulye 4000 ,, 
Un ıooo ,, 
tılakarna 2000 • 
Şehriye 500 ,, 
irıaik 500 • 
~rarot 100 ,, 
Çay 150 ,, 
l(ekik 25 • 
Mercimek 1000 ,, 
•ulgur 1000 ,, 
Ceviz içi 400 ,, 
Fındık 500 • 
Fıstık 200 
Sirke 2000 

,, 
" 

Limon tuzu 50 ,, 
Darçiu 25 • 
l\.ara büber 100 ,, 
flc1rmızı b6ber 100 ,, 

"Salça 1500 ,, 
,Sabun 2000 ,, 
Tuz 2200 • 
Buğday 500 ,, 
Nobud 2000 ,, 
l\.uru üzüm 1000 ,, 
l'ahan 1000 ,, 
l'•han helva 1000 ,, 
Pekmez 1000 ,. 
lteçel 3000 ,, 
8örQlce 1000 ,, 
l'urıu 1000 • 
Barbunya 3000 ,, 

100 

50 
70 
20 
25 
2 

50 
50 
70 
55 

130 

32 
21 
ı~ 

15 
26 
26 
22 
50 
~o 

60 
15 
11 
50 

110 
220 

12 
110 
150 
110 
30 
30 
42 
6,5 

15 
15 
30 
35 
35 
15 
40 
20 
30 
12 

221,25 9.1.939 euma günü ı.1-4 
Açık eksiltme 

435,000 8. 1 .939 cama ıüaü s.15 
Kapalı zarf. 

998,00 9.1.939 cuma ıauü s.18 
Kapalı zarf. 

-----·---
Patates 10000 
~bcgümeci 1000 : 
Yeşil salata 7000 aded 

ve marul 
8alkabnğı 
lapanak 
Pırasa 
laboa 
J(ereyiz 
lia•uç 
liınon 
l'ereotu 
... aydanoz 
.\yva 
~lına 
l>ortakal 

2000 kilo 
5000 • 
5000 • 
3000 n 

2000 " 
4000 " 

10000 aded 
1000 demet 
2000 ,, 
2000 kilo 

2000 " 
10000 aaet 

8Q lik 
80kan 6000 kilo l' ·t'-e 1.crdali 1000 ,, 
V~'l.e kayısı 1000 ,, 

1fne 1000 ,, 
l\iraz 1000 
fiıyar 1000 aded 
l' •te bakla 2500 kilo 
:e2elya 1000 ,, 
S llgioar 5000 aded 
S ilrrnısak 250 kilo 
•lanıura yap· S O ,, 
l' tak 
l' •2e yaprak 1000 ,, 

l!rup 2000 demet 
l\arnabahar 3000 kilo 

8 
15 
5 

10 
15 
10 
8 

17 
8 
5 
2 
2 

15 
25 
6 

1 
25 
30 
30 
31 
5 

15 
20 
25 
25 
25 

28 
6 

20 

701,00 ~. 1.939 cuma günü ı.17 
Kapalı zarf. 

(Devamı 4 cü 1ayfede) 
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Sauldıiı 1er: ARTUN Sa•ılDnl 

CiaWUı Billir ..... Nca. 11.'1 

r 
MÔNAKASA GAZETESi 

Resmi dairelerin ve askeri makamatın 

Dikkat Nazarına 

Çıralı kerestelerin pe.he.lıh~ından 

şikayet edenlere müjde 

Aatalya Serik ve Gebiı1 ormanlarının en kıymetli ve ylk· 
sek kaliteli çıralı •• katraa kerHte1i piya1aya aknn do
layısile çırahlar kalas halinde metre miklbı 27 ve 30 lira ve çı· 
rah telıraf direkleri de 6-11 tula kadar 35 liradır. 

Ehad üzeriae verilea siparatlardan ayrıca biçki lcretl alı· 
nır. 

Çam telgraf direkleri iateailen tulda ve miktarda menuttur. 

Ehad üzerine verilen siparişler tle kabul edilir. 

Fula izahat i.tiyenler kendi •enfaatleri ioabı olarak 21223 
telefon .11umaraııaa milraeaat etmeleri rica oluaur. 

" 
~~~~~~~~ 

1-

AL TIN VA v imalat: Evi 

FUAD SELİM 
GALATA, Yüksek Kaldırım Ne 17 - lllanbtııl 

Her nevi somya, karyola ve kanape 
yayı arı ve malzemesi 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 

İnhisarla; U. Müdürlüğünden: 1 

1 

I İdaremizin paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı ve 
:l6 l 2 938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15202.40 
lira muhammen bedeli beton arme döşemelerle sair 
müteferrik işlerin eksiltmesi görillen lüıum lizerine 
bir hafta ıonraya talik edilmiştir . 

11 Eksiltme 3. 1.939 tarihine rastlayan salı glinü saat 
15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 
Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

lll - Mühürlü teklif mektubunu kanuni Yesaik ile lnıaat 
Şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,~ 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı •arfların eksiltme 
günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen 
Ahın Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili •eril· 
mesi lazımdır (9409) 1-3 · 

Sayfa3 

••• 
1- idaremizin Paşababçe müskirat fabrikasındaki Derin 

kuyuya mevzu Sterlink tulumbası için şartname re· 
sim ve nnmuneıine uygun olmak üzere satın alınacak 
45 adet paslanmaz çelik mil 45 adet paslanmaz man· 
şon ve 135 adet Bronz Fosfor yataktan ibaret ceman 
225 parça yedek aksam pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Heveti umumiyesinin muhammen bedeli 2317.50 lira 
ve muvakkat teminatı 173.82 liradır. 

111- Ekıiltme 2.1.939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
ıindeki Alım Komisyonu11da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak İnhisarlar Umum Müdür· 
lllğü Müskirat Fabrikalar Şubesinden alınabileceği 

gibi numuneler aynı Şubede ve resimleri de Levazım 
ve Mubayaat Şu9esinde rörülebilir. 

V- İıteklilerin eksiltme için tayin edilea gün ve saatte 
yüzde 7,5 a-üvenme paralarile birlikte yukarıtla adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (9335) 2- -4 

••• 
1- İdaremizin Üıküdar Depolar gurubuna bağlı Şem· 

ıipaıa balumevi ve işleme evleri işçileri için ıartname 

Ye resmi mucibince yaptırılacak 40 adet soyunma dolabı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Heyeti umumiycsinin muhammen bedeli 990 lira 
ve muvakkat teminatı 7 4.25. liradır. 

ili -Eksiltme 26.Xll.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
nü saat 14 de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şu besin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve resiml~r parısız olarak hergün sözü 
aıeçen Şubeden alınabilir. 

V- İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yOzde 7,5 rüven•e paralariyle birlikte yukarıtla adı re· 
çen Komiıyena ıelmeleri ilin olunur. (9010) 4- 4 

• • • 
1- ltlaremizin nakliyat şubeıi için yaptırılacağı ve 

5.Xll.938 tarihiaae ihale edileeeği ilia edile& açık 
güverteli armalı ve tam techi:r:ath bir adet çektirme 
(tekne) nia ıartaameai tadil edildiii yenide• açık ek· 
siltmeye konmuıtur. 

il- Muhammen bedeli -44-40 lira ve •uvakkat teminatı 
333 liradır. 

111 - Eksiltme 26.Xll.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonuada yapılacaktır. 

iV - Muaddel ıartnameler parasız olarak hcrgüo s~zü ge· 
çen Şubeden alınabilir. 

V- isteklilerin ekıiltme için tayin etlilen ıUn ve saatte 
yüzde 7,5 ıüven•e paralarile birlikte yukarıda adı 
reçea Komiıyoaa relmeleri ilan oluaur. (9060) 4-4 

Cumhuriyet Merkez Bankasmm 11.12.938 vaziyeti 

AKTlf 
Kasa: 
Altın: Safi kiloıram 17.159.069 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
TGrk Liraaı -Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilorram 9.054.614 
Altına tahYili kabil 

Serbest döviıler 
Diter dövizler ve 

Borçlu klirinr bakiyesi 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen ••-

rakı nakdiye karııhtı 
Kaaunun 6-8 inci •ad· 

delerine tevfikaa ha-

Lira 
24.135.603.27 
16. 784.942 -
l .103.M4.15 

561.792.01 

12.?al.038.33 

10.092.61 

7 .277 .9M4.38 

158.741.515 -

15.715.851 -zine tarafından yaki tetllyat ------
Senedat Ctizdanı : 

Hazine bonoları 
Ticari SHedat 

Eıba111 ve TabYilAt Ctiıdaaı: 
A - Derulııdo e4111llea evrakı 

aakdlyeain kartıhtı ! .. 
ham •• TabYllit (itiba
ri kıymetle) 

a - Serbeıt cshara ve tahvlllt 

Avanılar : 
Haı1iaeye kHa vadeli avanı 
Alha n D8viz Oıeriae 

Tall•illt ftr.erlne 
Hissedarlar 
Muhtelif 

78.694.311.23 

41.830.95 t.95 
8.788.611.40 

4.&!i 1.500 -
184.451.58 

7.808.721.-

YekGa 

Lira 

42.024.129.40 

561.792.01 

20.024.115.37 

14.l.032.712.-

71.194.311.23 

41. S99.563.3S 

12.144.173.58 
4.500.000.-

12.586.429.86 

362.~. 728.80 

• 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi: 

PAS lf 

Adi ve fnkallde 
Huıuai 

Tedavlldeki Baakootlar: 
Deruhde edilen enakı 

nakdiye 
Kanuaua l-8 ioei madtılele· 

rina teYfikan baz.ine tara· 
fıadaa vaki tediyat 

Der•hcle edilen nralu nak· 
diye bakiye1i 

Karıılıtı tamamen Altan ela· 
rak ilintH tedaT61e 
vaHdilen 

Reeıkont mukabili ilive· 
ten teda. •ased. 

Türk Lirası Me•tfoatı 
Döviz taahblldatı : 
Albna tahvili kabil davi:ıler 
Direr d5Ylzler •• alacaklı 

kllri•• bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 
2.712.234.11 
6.000.000.-

158.748.SU.-

15.715.851.-

143.031.712.-

19.000.000.-

~.000.000.-

3.361.42 -

26.187.M4.'94 

Yekin 

Lira 

15.000.000.-

8.712.234.11 

200.032.712.-

21.290.956.01 

26. ı 90.926.36 
91.340.898.32 

362.587. 726.88 

1 Temmuz 1938 taribiDdea itibare•: İskonto aaddi yüıee • Altın üzeride avans yüzde 3 



3eme AnnEe No. 920 

ABONNEMENTS : 
Ville et Province 

a MOIS Ptrı . 450 
6 • .. 850 

12 .. 1500 

Etranger: 12 111.oiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

DIMANCHE 

Quotidieo des Adjudication 

z 1 

25 D~cembre 1038 

ADMINISTRA 1 ıoı' 

Y ogbourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Gal::ı ta, Perchembe Ba.zar 

T~l~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publicit~ ı' ndreıuıer 
iı I' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de I'Etat 

Adreaae T~l~graphique: 

lııtanbul MÔNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui YE 

Objet de l'adjudication 

. 
A) Adjud ications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'ndjudıcation et du 
Cahier des Chargcı - Jours Heure 

Türk Hava Kuramu İstanbul Vilayetinden : 

Kurban bayramında teşkiltttıımz tarafından toplanacak 
deri ve barısaklar pazarlık suretiJe ayrı ayrı arttırmıya korı· 

muştur. 

18 kanunu~ani 939 çarşamba günü saat 11 de arttJrması 

Construction-Reparation-Trav. Publlcs-Meteriel de Construction- Cartographie yapılacak ve fia1 değer görülürse ihale edilecektir. İsteklile· 
rin belli gün ve saatte ve şartnameyi görmek için ee her· 
gün Cağaloğlundaki ıube merkezin'! müracaat etmeleri. Construction en beton arme a la fabrique Pa 15202 40 Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 3-1-39 15 

tabahçe (aj ) 

Pre>dufts Chimlques et Phıırmeceutlques-lnstruments Senitalre - Fournlture pour Hôpltaux 
Bcırtın Malmüdfirl~ğünden : 

Vaseline : 9000 k. Pli cacb le ·k. O 60 . 
Electrlclte-Gaz-Cheuffage Centrel (lnstallation et Materiel) 

Table de telephone intervilles a 4 po111itions: 
1 p. 

Appareils de tClegnpbe fixcs et ambulants 
avec piccca de recbanges 

Combustlble Oerburant-Hulles 

Charbon coke indigene semi·coke ou colce 
allemand : 182 t. 

Pli cach 70 o -

.. 18425 

Publique 

Charbon lavemarin : 30 t. 
Colte : 30 t. 

Gre a gre 

Dlvera 

Couffes pr charbon : 6000 p. 
PJaques galvanises : 1000 p. 
Carreaııx en ciment : 21000 p.- tuyaux foote 

pr. travaux de canalisation de 200 et 500 m m: 
2000 p. 

Tuyaux en foate : 10 lots 
Vagon·grue : 12 p. 

Harnaiı et cbevaux de trait. 
lnıtrument 

deg-re. 

Ptrovlelons 

de nivellcment 

Savan noir : 3 t. (aj.) 
Foin : 146 t. 
Paille : 124 t. 
Avoine : 80 t. 
Raisin soc : 2 t. 
Riz pour pilaf : 5 t. 

horizontal et a 

.. 

Publique 

" 
" 

" 
Pli cacb 

Gre a gre 

Publique 
Gre a gre 

" 
" 
" 
" 

24CJO -
2520 -
3832 -

3617 50 
360000 -

le le. O 14 

İstanbul Levazım Amirligi Satınalma Komisyonundan : 

Bursa ve Mudanyada bulunan birliklerin ekmeklik un· 
ları için kırdırılacak 200 ton buğdayın kırdırma pazarlığı 
26.12.938 pazartesi günü saat 15 de Top anede İstanbul 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1930 lira teminatı 289 buçuk liradır. Şart· 
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • * 11000 kilo ıeytin yaiı müteahhit nam ve hesabı
na 5.1.939 perıembe günü saat 14 de Tophaaede lstanbul 
leYazım amirliği satınalma KO. Da açık eksiltme ile ah
aac rı kbr. Tahmin bedeli 6050 lira ilk temn tı 45i lira 
75 kuruştur. Şartnamesi KO. da görülebilir. isteklilerin 
kanuni vnsikalarla beraber IDelli saatte Ko. na gelmeleri. 

Galatasaray Lisesi Artırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Muhammen Tahmin ilk 
M. F. teminatı ihale gün ve tarihi 

Kilo K. S. L. K. 
2000 aded 49 75 52 9 1-939 pazartesi Kayısı 

Hat 14,30 da Malatya çekirdekli 
6000 

" 
6 

" " " 
Portakal 64 lük 

19500 
" 

.. " .. " • 80 lik 
8000 • 2 110 • " il " 

lOOlük 
10000 ,, 3 • " 

,, Mandalina 

2500 34 63 75 ,, 15 ,, Tahan helvaaı 

1500 18 75 41 63 
" 

,, " 
Kuru Ozüm (çekirdeksiz) 

1500 18 25 n ,, (Rezak.i) 

Galatasaray Liıesine lüzum olan miktarı, ilk teminata ve ihale güa 
ve saatleri yukarıda yazılı yiyeceklerin Beyoğlunda istiklal caddesin
de 349 numaralı binanın üst katında Liıeler Mubasebecili~inde Arttır· 
mn ve Eksiltme Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

isteklilerin şartnıımesini görmek üzere Okul idaresine ve Ticaret 
Oda11nın yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte 
Komisyona gelmeleri. 
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525 -

1381 87 

361 75 

180 -
189 -
287 40 

271 32 
18150 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank . 3-1·39 11 -

Dir. Telephones iz mir lstan bul 13·1-39 15 -

Adm. Gen. Ch. Fer Etat Aok.. 31-1-39 15 30 
Bur. Exped. Haydarpaıa 

Ministere Trav. Pub. Dir. Gen. 11-1-39 15 -
Af. Electriques lstanbul 

Com. Ach. Command. lst. Findikli 26-12-38 10 so 
10 -" 28-12-38 

1 ere E.apl. Chemins Fer Etat H.paıa 13-1-39 10 30 
,, 13-1-39 10 30 
,, 12-1-39 10 30 

" Ad • Gea. Cb. de Per Etat Ank. 
12-1-39 10 30 
17-2-39 15 -

Caisse H.paşa 
Com. Ach Command. lst. Fıadikli Lundi et ieodi 14 

• 26-12-38 16 -

C m. Ach . Econ . Monop. K .tache 30-12-38 
Com. Aca. Command. lst . Fmdıldı 30-12-38 

.. 
" • 

30-12-38 
30-12-38 
26-12-38 
26-12-38 

14 30 
14 30 
15 
15 -
10 -
10 30 
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Malatya Aıkeri Satınalme Komi111yon odu: 

Mulatya garnizonunda bulunan birliklerin ihtiyacı için 47000 
kilo K. et K. zarfla ekıiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2115 liradır. 
Eksiltmesi 13.1.939 pazartesi günü saat 10,30 dadır. 
Eksiltmeye gireceklerin ekılltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3 

üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve sa
atinden en g ç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek
tuplarını Malatya ask ri uhnalma l..omiıyoouna vermeleri. 

Y azgat Alayı Sa tınalma Komisyoaundan: 
Yozgat piyade alayı ihtiyacı 3950 ki!o sadeyağı açık 

eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 3725 lira 50 kuru olup uvtıkkat te· 

inalı 282 liradır. 

Eksiltmesi 30.12 38 cuma gönü sa t 14,30 dadır. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayıla ka

nunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen bel elerile bir
likte ihale gün ve sa tinden en geç bir s at evveline ka

~ dar teminat ve teklif mektublarmı Yozgat alay satıııalma 
komisyonuna vermeleri. 

Amasya Alay S tınalma Komiıyonundan : 
Alayın 938 - 939 seneleri ihtiyacı için 2 .11.938 de yapılan 

ekıiltmeıinde verilen fiyat pahalı görfildüğünden yeniden 28,000 
kilo bulaur eksiltmeye ko ulmuştur. 

Tahmin bedeli 2850 lira olup muvakkat teminata 203 lira 75 ku
ru4tur. 

Eksiltmesi 6.1.939 pazartesi günü saat 14 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gü ü 2490 sayılı kanunun 

2, 3, ünc6 maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün 
ve saatinden en geç bir saat eveline kadar teminat ve teklif me
ktuplannı Amasya alay satınalma komisyonuna vermeleri, 

Amasra l ımanında batmıf olan Şahin vapurunun karaya çıkarıl•11 

demır, pirinç, linyit parçaları 250, 300 ton açık beher tonu mubaos· 
men 12 lira üzerinden 30-12-938 tarihinde arttırma ile eatılacaktır. Mır 
vakkat teminat 260 liradır. Taliblerin mezkQr günde Bartın malmüdiir 
lüğüne müracaatı ri. 

Amana I;manında batmış olan Rize vapurunda çıkarılan tahminell 
500 ton tuvanen maden kömürünün beher tonu 5 lira bedelle 29-12-SS 
tarihind attırma ile satılacaktır. Talihlerin teminat akçclerile mezıkflr 
günde Bartın malmüdürlüğüne müraceatleri. 

İstanbul Üçünçü icra Memurluiundan : 

Bir borcdan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 
mukarrer bir aded Firijider 27.12.93S tarıhine musadif 
salı günü saat 15-16 ya kadar Galatada Karamuştafapa· 
şa caddesinde 133. 135 No. lı dükkan önünde satılacak
tır. Mahnmmcn kıymetinin yüzde 7,5 ini bulmadı w ı takdir· 
de 2 inci artırma 31. 12.938 tarihine musadif cumartesi 
günü saat 12- ı 3 e kadar ayai mahalde açık arttırma su· 
retiyle satılacağından talih olanların yevmi mezkurd• 
mahallinde hazır olunacak memura müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletnıe U. Müdürlüğünden: 
26.12.938 tarihinde saat 15 te ihalesi yapılacağı 9.12.938 

tarihinde il§.o edilen 50 bin adet kiremit satışına ait artı r· 
ma işi görülen lüzum üzerine feshedilmiştir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü : 
Gureba hastanesi çayırda Vakfa aid fidanlıkta mevcud 

fidanlar bedeli mukabidin e toptan veya perekende ol•· 
rak satılığa çıkarılmış olduğundan almak istiyenlerin fi• 
atları öğrenmek ve izahat almak üzere lstanbul V akıflst 
Başmüdürlüğünden Vakıf Akarlar Kalemine müracaat et 
meleri. 

Sinop Nafıa ~üdürlüğünden: 

Fazla istimııllerinden ötürii 17 kalem de 18 adet yol 
edevatı 30.12.938 cuma günü saat l 4 e Nafıa dairesill 
deki komisyon huzuru ıle açık artırma ile satılacaktır. 

İsteklilerin edevatı görmek üzere hergün nafıa daire' 
sine müracaatları ve satın lacakları malzemenin tutarı· 

na göre yüzde 7 ,5 muvakkat teminat yatırmaları ilaıı 
olunur. 

.r----... ..---11iı3ı... 
LA C~LEBRE 

fEMME Ct\OUTCHOUC 
. ELA ANTOSZOWNA 

est ARRIVEE 
Chaque soir au Rcstaurant 

TURAN vouı; pourrez 
Applaudir l'extraordinaire 

FEM ~E CAOUTCHOUC 
En supplement, 

La Fameuse troupe de hallet 

SATURNUS 
Dans leur merveilleux 

Programme 
Chaque Samedi et Dimanche 

iı partir de 17 heures 

THE DANSANT 

lstanhul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Tepe başı 

illi ili illi 
1111 il' 'ı 
ı. l!ıımn I 

DRAM KIS~I 
Bu akt•ııt 

saat 20,30 

Asmode 
5 Perde _,/ 

- - ---- ---İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşanı 

saat 20,30 d• 

fstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan Avec le programme complet 

rJI 
KOMEDi l(IS 

lstanbul komutanlığına bağlı birlikler için şartnamesi mucibince Engagoz vos tables 
Evsafına göre 2000 kilo kuru üzüm sahnalınacaktır. Pazarlı- Prix Moderes 
ğı 26 12.938 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Beyoğlu: İstiklal caddesi, 3l0 

• • • İstanbul komutanlığı birlikleri için şartnamesi mucibince Telephone: 43977 
evsafına göre 5000 kilo pilavlık pirinç satınalınacakhr. Pazarlıtı 'I. ~ 
26 12.938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. -----··----
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Komedi 5 perde 
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