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Umum Tüccarların ve Ü teahhit l erin Mesleki Organıdır 

Ziraat Kongresinden esen hava 
Köylü ve çiftçinin temiz duygularından sızan samimiyet 
hava ı içinde dertlere derman aranmış, dileldere cevap 
verilmiş. köyliınün hakiki efendiliği tebaruz etmi~tir. 

l:' n canh demokrasi izlerini 
Ziraat Kongrcıine iştirak eden 
çiftçi murahhasların ruhi teza· 
hürlerinde gördük. Türkiye bu 
çiftçi kütle.sile ne kadar iftihar 
duysa azdır. Demokrasinin en 
tabii şekillerini kendi görüş ve 
anlayışlarile izah ederek mem
lekete bağlılıklarını ifade eden 
pürüzıilz cümleler karşmoda 

yurdun bu hakiki sahihlerini 
takdirle karşılamamak imkan· 
sızdsr. Kongrede her ıöz ıöy · 
leyen mümessil kendi dert kay
natmm kapağım &çmış ve bu 
kaynaktan fışluran sız:ılarmı 
konirenin samimi haYuına saç
mışbr. Herkes fikrini, düşünce· 

ini duygularını crv1111xca söy· 
Jemiştir. Kendi Yekillerine tab· 
ıis edilmiş bulunan Millet Mec· 
li•i salonundaki mevkiler bu 
toplantılarda aaıllar tnrafından 

işg l edilıni,ti. Millet Meclisinin 
assJlara tahıisi Türkiyenin inkı· 
lap tarihinde en büyük ve en 
meaut bir had ıedir. Bu hadise, 
demokrasinin büküm sürdüğü 
bir milletin ruhunda kuvvetli 
bir varlığın ifadesini izaha ka
fidir. Köylü, serbestçe söyliyor, 
serbestçe düşünüyor ve ıerbest
çe hakkmı iıtiyor. Her hareke
tinde derin bir samimiyet sezili
yordu. Cumhuriyetin manasını 
alamış olan bu büyük kütle, 

iıtediğini bilerek ve anlayarak 
iıtiyordu. 

Üzümlerimiz para etmiyor, 
çürüyor, tütünlerimize ahcı bu· 
lamayoruz, Ziraat Bankası bizi 
eziyor, sılı:sştmyor. Ekecek top· 
ra~ımız yoktur. Tohum bulama
yoruz. Sıtmadan kurtulamayo· 
~uz. Hayvanıız, gübresiz çiftçi· 
lık yapabilirmiyiz gibi en esas· 
lı mevzulara temu eden dertleri 
bir araya toplayacak oluraak 
müıtahsilin ne kadar acil ve 
kuvvetli bir himayeye muhtaç 
olduğunu anlayabiliriz. 

Bütün bu dertler kongrenin 
ihavn11 içinde helezonlar çizerek 
Ziraat Vekilinin çok hassas o
bn rubu üzerine yığılıyor, onun 
omuzlan üzerinde bir vebal yü· 
kü gibi uralamyordu. Köylü 
haklıdır. Çünkü ona hiç bir ta· 
raftan yardım eli uzanmamıstır. 
~iç kimae onun ayağsna k;dar 
gıtmek ibtiyacıns duymamış ve 
hatta tenezzül bile etmemişti. 
Onu bu yurdun hakiki aahibi 
telikki eden kaç k' . d ? 

ışı var ı 

Atatürkün kurduğu temelin ü 
~erinde hi~ bir Ziraat vekili 
köylü için, müıtah•il için yeni 
bir bina kuramannştır. Köylü 
Ye müstahsile ulaıtırılması Jıl· 
zımgelen yardım ve himaye 
Ziraat enstitüleri gibi ıon 
~landa kalması ve belki do biç 
luzumu olmayan bir müesseseye 
hasrolunmu4tu. Köylüyü yetiı
tirmek inkişaf ettırmek lizım
gelirken şehırliyi çiftçi yapma
ğa kalkışmansn tnbii yaşayış ve 
içtimai terbiyenin icaplarma 
aykm olduğu düşünü im emişti. 

Ziraat Enstitillerine sarf edi
len milyonlarla bütün ziraat 
blUgelerinde yih.den fazla ziraat 
meslek mektepleri açılır ve zi· 
raat hayatında muvaffak ola· 
b lecek pratik adamlar yetiş· 
tirilirdi. On beş yaşıns idrak 
eden ıcenç Cumhuriyetimizin 
ziraat hayabndaki inkişafını 

münhasıran Ahıtürkün ve İs
mttt inönünün enerjilerinden 
Hbam alarak yurda sevgi ve 
büyüklerimize bağlılık hisleriy
le b!lğh olarak haraket eden 
köylümüz bizzat !:>aşarmıştır. 
Onlar bütün kudret ve kabi
liyetlerini yurd severlik ıevkile 
toprağa ulaşhrmışlar ve bu 
günkü varhğı meydana ge
tirm şlerdir. Kongrede dert 
döken mümessiller, işte 

bu şekilde kendi kendine ye· 
tişmiş olan müıtahsillerdir. 
Bundan dolayıdır ki, kongre 
havaıından esen ruh, aıil, ali
cenap ve samimi bir ruh idi. 

Bütün dünya kongrelerinde 
bile anCl\k bu kadar asalet ve 
bu kadar samimiyet görülebi
lir. 

Ziraat kongreıi demokrasi 
içinden doğan başlı başına bir 
inkilap telakki edilebilir. Tür· 
kiyenin ııtikbali için atılmış 
olan bu inkilap adımmı geniş
letmek derhal faaliyete geç· 
mek, tatbikata başlamak zaru· 
ridir. 

Kongre münaaibetile idare 
edenlerlı-, idare edilenlerin yan 
vana, baş başa ve knlb kalbe 
gelmeleri Devlet ve Milletin 
parlak ve yükıek isti it bal ini 
müjdeleyen en büyük milli ha· 
re kete ulaştığımızı göst rir. 

Kongrf'den sonra yapılacak 
ilk iş, planlaştırma aiatcmini 
bilgi ve ihtisasa kıymet vere· 
rek ehline hazırlatmakhr. Bu 
itibarla mevcut elemanlarsn fi
kirlerinden istifade edileceğine 
de şüphe etmiyoruz:. 

LUTFf ARiF KENBER 

~Ankara Borsası 
5.1.939 

Açılış Kapıımş 
1 İngıliz &ırası 5.82 5.82 

100 Dolar 125 685 125.685 
100 Franau fr. 3.2950 3 2950 
100 Liret 6 6125 6.6125 
100 lavıçre fr. 28 3825 28.3825 
100 Holanda fi. 68.32 68 32 
109 Rayhifııt rk 50 (225 50.4225 
100 Belçika fr. 21. 1850 21.1850 
100 Drnhmi 1.0625 1.0625 
100 Leva 1.53 1.53 
ıeo Çek. kronu 4.31 4.31 
101 Pezeta 3.82 3.82 
HO Zloti 23.7950 23.7950 
100 Pengo 24.7650 24.7 50 
100 Ley o 8925 0.8925 
100 Dinar 2.8125 2.8125 
100 Yen 33 9775 33.9775 
100 lıveç kronu 29.965 29.965 
100 Ruble 23.7075 23.7075 

ESHAM ve T AHVILAT 
Sivaa-Erzuru1D 111 19.10 19.10 

1938 yüzde 5 ik , 19 425 19.-425 
Ergani J9.60 19.60 

e e 

iplik işi için fabrika· 
törlerin toplantısı 
Sanayi birli~nde pamuklu men• 

sucat fabrikatörleri bir toplantı 
yapacaklardır. Fabrikatörler pa• 

Haber eri 
tir. imza merasiminden aonra bir 
aylık bir intizar müddeti geçtik
ten sonra ticari muamelelere baş
lancaktır. 

Rizede çay fidanlığı 

kuruluyor 

muk iplikleri tedarikinde rast 
geldikleri :ıorlukları ve maliyet 
f ı atlarının pahalılığı hale.kında gö
rilşerclc. lktısat Vekaletine bir n· 
por hazırhyacaklardır. 

Sanayi birliğı idare heyeti dün Rize mıntakasında çay yotiıti-
toplanmıştır. idare heyetinden is- rilmcıınin genişlctılmesi için yapı· 
tifa eden Tevfik. Sabuncu ve Sc· lan hnırlıldar nihayet bulmu~tur. 
lim Bilol yerine yedek azalardan Yeni fidlikler ve fidanlıklar ku-
lttihat Değirmencilik şirketinden rulmak üzertı Sovyet Ruıyadan 
Hasan Alı ve Dilberzadelcrden on bin kilo çay tohumu getiril· 
Habip seçilmişlerdir. miştir. Bu tohumlar Rizeye çıka-

- 1 rılaraıt ahaliye tevzi edilecek-
Harİce gönderilecek tir. 

mallar 
Sınai nebatlarıa tohumlarından 

ihracat yapmak üzere piyaıııımızıı 
muhtelif cinsler g tirılmiştir. Satış
larda mııvi haşhaş tohumu kiloau 
24 kuruştıın ve kendir tohumları 
kilosu 13 kurwşta'l satılmıştır . 

Pıyasamı:ı 174 bin kılo suaam 
ge irılmiş iıe de satılamamış· 
tır. Fıyatlıır tutkundur Tosya pi
rinçlerinin kilosu 23,30 kuruştan 
satılmaktadır. Son üç gfin içinde 
hububat üzerine ehemmiyetli ih
racat yapılmamıştır. . 

Türkiye·Amerika 
Ticaret Anlaşması 
Türkiye-Amerika arasında para· 

fe edilmış olan yeni ticaret an· 
laşmasının bu ayın on beşinci 1 
günü imz11lanııcağı haber verilmiş· 

Kanunlar. Kararnameler 
Ti aret muahedeleri ----

Borsalarda ziraat 

mütehassısı 

Ba?.ı ticaret od aları ile ııhsu· 
lat borsaları umumi ve idare he· 
yetlerinde ziraat ilmine aşina Ü· 

tehassıslıır bulunmamıısından do· 
layı köylü ve müstahsilin hakları 
layıkıle temin edılemediği yapılan 
rrıüracaatlardıın anlaşılmıştır Zi 
raat kongresinde de bu meaele 
mevzuubahis olmuştur. Alakadar 
makamlar, bu müracaııtları nazarı 
dıkkate almakla beraber odalarla 
borsalarda birer ziraat müteha111· 
sı bulundurulması muvafık ~örül

müştur. 

Türk.ye limanlarına gelen vapurlardan kon· 
solosluk vizesi aranılmayacağı hakkında 
Sıhhat ve İctimai Muavenet Vehalatin

den Tamim No. 6 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekilliğinin 8 birinci kanun 938 
tarih ve Hıfzıssıhha 2i012/80 l 
sayılı cmirnamelerine tevfikan: 

Sihhat patentclerine yapılan 
konsolosluk vbelt-rinin kaldırıl· 
ması hrkkmdaki itilafnameye 
mütekabiliyet şartile hükumeti· 
miz de iltihak eylemiş olduğun· 
dan şimdilik Avustralya, Büyük 
Britanya, Danimarka, Eatonya, 
Franso, Yunanistan, Letonya, 
Litvanya, Norveç, Yeni Zeland, • 

Felemenk, lsve ;, Birleşik Ce· 
nubi Afrika, Sosyalist Sovyet 
Cümhuriyelleri ittihadı, Yugoı· 
la vya Devletleri bnyraklarsnı 
taşıyan gemilerden limanlanmı· 

za gelenlerin sıhhat patcntele
rinde, bu babdaki 3541 numaralı 
knnunun yürürlüğe girdiği 22 
teşrinisani 1938 den itibaren, 
konsolosluk vizeai aranılmaya
cağı alakadarlara tebliğ" olunur. 

9112 1938 
~ ...................... mm ......... .. 

Demir ve Madeniyat 
1sta11bul Piyasası Günlük Toptan Fiyatlara 

Bakır 

Çinko 
Demir 

" 
" 
• ,, 
.. 

Karfiçe 
Kalay 
Saç 

,, 
,, 

(Taata ve yuvarlak) kilosu 68 
,, 27 - 29 

(Camlık köşebent) 
" 

J 1,50 12,50 
(Dörtköşe, lama, yuvarlak) 

" 
10,50- 11 

( Mıblak silme) ,, 12 13 
(Putrel) ,, 10,50 
(Siyah çember) 

" 
13 13,5 

(Yuvarlak çubuk) • 10,50- 11 
,, 15,25- 17 

(Çubuk) 
" (Galvanizli d6z) 
" 

20 - 24 
( ,, oluklu) ,, 
(ıiyab) ,, 1'f - 18 -

o AKAS LA 
in aat - Tamirat • Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Seyhau Vilayetin Daimi Encümeninden : 

. Ada?ada karşı yakada inşa edilecek Nafııı anbar ve ga· 
ra1ı keşıf tutarı olan 4672 lira 50 kuruşla açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 939 sene i ikincikurıunun 13 üncü cuma günü 
saat 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu iş~ aid keşifnamc ve sair evrakı görmeK isteyenler 
Nafıa daire ·n,; müracaat edebilirler. 

İsteklilerin 350 lira 44 kuruş m nakkat teminat vermesi 
ve ibraz etmesi liizım gelen ehliyet vesikasını almak üzere 
e ~ siltmc gününElerı 8 gün evvel vilayete müracaat etmeleri 
lfizımdır. · 

ilaçlar, Ki inik ve ispençiyari alat: 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Açık eksiltme suretile bir tou sulfat aikotin satın alı· 

caktır. 

Hepsinin muhammen bedeli 3.500 lira, muvakkat te
minat 262 lira 50 kuruştur. 

Münakasa müddeti 5.12.938 den itibaren 45 gündür. 
Münakasa 19.1 939 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 de Ziraat Vekiileti binasında sı\tınalma Kamisyonunda 
yapılacaktır. 

Şartname, Aokarada Ziraat Vekaleti satınalma komis· 
yonunda, İstanbuldan Zıraat Müdürlüğünden parasız olar· 
ak verilir. 

Taliplerin muvakkt teminatları veya makbuzları Ye 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesi
kaları ile birlikte mezkur tarihte komisyona gelmeleri. 

6Jektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem a 

Nafıa Vekaletinden : 
15.2.939 çarşamba günü saat 15 de Ankarada nafıa 

vekaleti binası içinde malzeme müdürlüğü odasında top· 
lanan malzeme eksiltme komisyonunda 7530 lira muhammen 
bedeli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

{Yerli malı ıçin de teklifte bulunulabilir.) 

Eksiltme şnrtnamesı ve teferruatı bedelsiz olarak mal· 
zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 564 lira 75 kuruştur. 
lstekıilcrin teklif mcktuplarmı muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e 
kadar mezkur komisyona makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır 

lstnnbul P. T. T. Müdürlüğündeu: 

Büyiık Po tane lıinıı ı kalorifer daireJndc yeniden alı· 
nacak üç acıet dökme demirden mamul kalorifer kazanı ka
palı zarf u ulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme t 7.1 939 
salı günü saat 14,30 da Bti) iık po tane binası birinci katta 
Po;,la leJegraf ve Telefon müdürlü~ünde toplanacak alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. Keşıf bedeli 5862 lira 70 
kuruş, muvakkat teminat 439 lira 70 kuruştur. Ek iltmeye 
girmek isteyeıılcr 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu mııc i bince ibrnzına mecbur oldukları vesikalarla eh· 
liyet vesika'lmı ve fiat teklifini havi kapalı ve miihürlü zarf
larını eksiltme şartname ile mezkur kanunun tarifotı daire
sinde hazırlayarak 17 1.939 taı ihinde saat 13,30 a kadar a;;o
mi~yon rei · liğine numaralı makbuz mukabilinde vermiş ol
naları ve ek iltmeye iştirak için ehliyet vesika!ı almak laz!m 
geldiğinden taliplerin referanslarile diğer vesikalarını hir isti
da} a bağlayarak eL ı:ıiltınenin yapılacağı tarihinden en az 8 
~ün evvel Nafıa Vekaletine tevdi ederek ehliyr.t vesika ı al· 
malacı lazımdır. V tsika almıyanlnr bizzarur eksiltmeye gire· 
miyecektir. Bu babdnki ke1"if ve ta dikli şartname, çalıtına 
eünlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmından 
parasız alınabilir. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün lian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

----------·----------------------------------------------------------------------_... ____________ __,~~----
a MOnakasaıar 

1 nte.ııt, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harita 

Nafıa ambar ve raraj iaı. •t· ekı. 467ı 50 350 44 13-1-39 11 -

8 lkinciklnun 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
CiNSi Atakt 

Kr. Pa . 

6.1.938 

Yukarı 

Kr .Pa. 

Gelen Ton 
225 

cı 

a 

t 
lil 

lllçlar, lıtlinlk ve ispençiyari 11lit, Hastane Lew. Butday yumutak 5 25 

Buğday 
Arpa 
Nohut 
Un 
Pamuk 
Peynir 
Mıaır 

103 T 
15 !1 
~9 Kı 
3 1t 1 Sllfat aikotia; 1 t . aç. eka. 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesl) 

Dökme de•irdeo mamul kalorıfer kazanı: 3 ad. 
Telgraf teli: 50 t.-bat teli: 200 k. 

Mensucat, E.lblae, Kundura, Çamaftr v.s. 

Çama~ırlık be:ı: 281050 m. (şut. 351 kr) 

" • 80000 " 

kapalı z. 
,, 

kapalı z. 

" 

Mobilya ve bDro enaaı, Muf8mba-Halı v.s. 

Tek karyola: 100 a411 . aç. eka . 

Kereste · Tahta v.s. 

Muhtelif eb'atta tahtl: 710 ad 23,271 m3 aç. eka. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaGları v.s. 

ssoo -

586~ 70 
7530 -

m . O 25 

" o 25 

1650 -

907 60 

Marin lave maden kömürü: 175 t . (temd} 
Transformatör ya2'•= 40 t . 

tonu 13 75 
kapalı z. 5100 -

MOteferrlk 

Metör teltnesi: 4 ad. hart. 74 k., 
Kabili sevk arabalı pülverizatör: 30 ad. 

E 

kapalı z. 14640 -
a9. elı:s. 3600 -

Mensueat-t:lbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

Metresine yirmi beş kuruş fiat biçilen miktarları aşa
iıda yazdı iki tertip çamaşırlık bez kapalı zarf uıulile 
satın alınacaktır. 

Bunlara ait fartnameler hizalarında ıösterelen be4iel 
karşılığında komisyondan alınabilir. 

Eksiltmesine girebilmek istiyenlerin hizalarında göste· 
rilen teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi tek· 
lif mektll9larını en ıeç eksiltme vaktinden bir saat evvel 
komisyona vermiı olmaları. 
Miktarı İlk teminat Şartname 8 . 

metre lira kr. kuruş 

281,050 4763 13 351 
80,000 1500 parasız 

ı 

Eksiltme gün ve Saati 
19.1.39 perşembe 10 
19.1.39 " 15 30 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

Hava okulları ıhtiyacı için 100 adet tek karyola açık 
ekıiltme ile aatınalınacaktır. Tahmin bedelleri bedeli 1650 
lira olup ilk teminatı 123 lira 75 kuruştur. 

Eksiltmesi 13.1.939 cuma güaü saat 15 te vekalet sa· 
tıoalma komisyonunda yapılacakbr. 

Nümune ve evıafı her komisyonda görülebilir. 
Ekıilemeye gireceklerin belli saatte ilk teminat mek

tup veya makbuzlariyle komisyona ieimeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v ·!:._ 

İıtanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

3.1.939 salı g"Ünü saat 14,30 da açık eksiltmeıi yapı· 
lacağı ilan edilmiş olan İstanbul Btiyük postane kalörifer 
kışlık kömii'r ihtiyacı 175 ton lavemaria maden kömürü 
için talip çıkmadığından eksiltme aynı şartlarla ve on ıün 
müdtlctle te•dit edilmiştir. 

Eksiltme t il.1.939 cuma günü saat 14,30 da Büyük 
postane birinci katta P. T. T. müdürlüiönde toplanacak 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. Beber tonunun 
muhammen bedeli 13 lira 75 kuruş hepsinin 2406 lira 25 
kuruş muvakkat teminat 180 lira 47 kuruştur. İsteklilerin 
şartnamelerini görmek Te muvakkat teminatını yatırmak 

üzere çalışma günlerınde müdllrlük idari kalem levazım 
kısmına, eksiltme gün ve saatindf: de Ticaret odası Tesi· 
kası ve teminat makbuzile birlikte komisyona müracaatları. 

26~ 50 

439 70 
564 75 

4763 ıs 
1~00 -

123 75 

68 07 

180 47 
382 50 

1110 -
270 -

Ziraat Vek. SAK Aak. ve lat. 

lst. PTT. Müe. 
Nafıa V eklleti Mabeme müd. 

Jaadr. Genel Komut.Ank.SAK 

" " 

M. M. V. SAK 

labisarlar U. Mid. 

19-1-39 15 -

17-1-39 13 JO 
lS-2-39 15 -

19-1-39 10 -
19 -1-39 15 30 

13.1.39 ıs -

13-t-39 15 45 

lat. PTT Mlcl. 13-1-39 14 30 
Nafıa Vek .lıt Elektrik lıleri U. M d. 25-1-39 15 

Gllmr. Muh. Genel Kom. lıt. SAK 12-1-.39 16 -
Ziraat Vek. SAK 19-1-39 15 -

Kereste, tahta ve saire 

• • • 
710 adet (Z3.271 mJ) tahta alıaacaktır. lak: f11hiaarlar Um. 

MllıddrUlğG illnlarına. 

Müteferrik 
İıtanbul LeTazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Suvari Binicilik okulu için 300 metre mlkalu kum 9-1-39 pazar
ı ı ı ı i ı lı f •at 14,30 da Tophanede levazım imirliti aahnalma 

komiayonunda pazarlıkla ekailtmeai yapılacaktır . Tahmin bedeli 
360 lira teminatı 54 liradır. 

lateklileria kanuni naikalarile beraber. !telli 1aatte komiayo
aa relmeleri. 

• •• 9800 kilo yataklık pamuk t ı~ 1-39 çartamba rinü saat 15 de 
Tophanede latanbul lenzım imirliti satıoalma komiayonuoda pa
aarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 4116 lira ilk te· 
minat 308 lira 70 kuruttur. Şartname •• uümuaeai komiayoDda 
ılSrQlebilir. fateklilerin kaaunl veaikalarile beraber belli fÜD Ye 

aaatte komiayona relmeleri. 

Gümrük Muaafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

Gümrük muhafaza teşkil~tı için yaptmlacak 4 tane motör 
teknesinin 12.1.39 perşembe günü saat 16 da kapah ıarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. 

Muhammen bdeli 14640 lira v~ ilk teminatı 1110 liradır. 
Fenni ve hususi şartnamesi muhafaza veznesine yat!rıla

cak 7 4 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline 

kadar 2490 sayılı ~aaunun tarifi veçhile hazırlıyacakları tek
lif mektublanm Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki ko
misyona vermeleıi. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komiıyonuedan: 

Açık ekıiltrae ıuretile 30 adet el ile kahili sevk ara· 
balı pülverizatör satın alınacaktır. 

Hepsinin muhammen be.leli 36i0 lira, muvakkat temi
nat 270 liradır. 

Münakasa möddeti 5.12.938 den itibaren 45 gtindür. 
Münakasa 19.1.931 tarihine müsadif perşembe günü ıaat 
15 te Ziraat vekAleti binasında satıaalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Şartnameler Ankarada 
misyo11untlan, İstanbulda 
olarak verilir. 

Ziraat vekaleti satmalma ko· 
Ziraat mildürlftğü11den parasız 

Taliblerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve . 
2490 sayılı kaımnun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesi· 
kalan ile birlikte mezkur tarihte komiayona ıelmeleri. 

,, sert 

,, kızılca 

Arpa Aaadol 

Güz yunu 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Z. yatı E. E. 

,, 1 ci 

Ceviz kabuklu 

4 10 

73 -
3 37 

54-
52 -

Ceviziçi 57 -
Kutyemi çuvallı 5 23 

,, d~kme 5 1 
iç Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik O~lak 
Su1am 

135 -
20 10 

Yapak Anadolu 54 -
,, Trakya 

Yulaf 

Mısır beyaz 
Mıaır aarı 

4 il 

55 -

5 26 

z. yağı 
Kutyemi 
Yapak 
Tiftik 

3 ~Kı 
25 A, 
1 ~Aı 
- K, 
- ;5 
34 lrı 

Giden Too 
Arpa 
Buğday 

Bakla 
2000 

201 
İç badem 
K. fındık 

Butday 

" 
" 

Dış Fiatlar 
Linrpul 
Şikago 

Vinipek 
Anvera 
Londra 

Arpa 
Mısır 

Keten T. : • 
Fındık G. :Hamburg 

• • L. : 
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ıs ,,E 

K• 
K 
Af 
Arı 

K 
Sa 
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lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

7.1 939 ===-====:::; 
lleaelya Sultant lWo 5:> -
Sırık domateı .i O -

Dolmalık bCber 
Sini b1lber 

~ır 4oma'"1 

Patates 
Çalı lasulyeal 
Barbunya kırmı:r. ı 

• yeşil • 
Bakla (l:r.mirde 11) . 

Şeker fasulye 
Lnhana 
Ispanak 

Kök kereviz 

Pırasa 

• 

• 
Patlıcan bas Aded 

o rta 
ufak 

Karnabahar 
Enginar 
Yeşıl salata L()ll 

Yetil soğan 

• 

Maydanoz demet 
Pa11car 

Ha.uç • Kereviz Yaprak • 

• 
• 

Dereotu 
~ıraAaı turp 

Hayır turpu 
Balkaba&'ı 

Yer elması 
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GO -
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ı;s 
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50 
5u 
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4 -
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- ~o 

-4 
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Mandann Dörtyol t OO 
Alanya 100 ; 25 -
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!' enlke 
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75 

S
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75 
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" 
Merıln " ı~ - 200 -
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MCtkile 
15 da 

Siyah zil 
Amasya clmaaı 16 -
laebolu dıuaı 8 -

- ""'ko 
SO alu 
ıa 

larllls elıaHı (taraklı} 10 - 16 _, 

A•kara armudu • 22 -
lncbolu a rmudu 6 -
Cevlı 25 -
Ayva 7 -

15 .... n 
7 lıt 
30 da 
12 

Fenk elmaırı ; 

Kestane 
Nar 

.., . -
7 -

• 70 -

da 
10 

de 
1& 

Muz yerlı 

Muz 
Ataç kavunu 

. 
Ade t 

!)J 
110 - 120 

3 - 8 

y ,.rlf lımonlOO aded 2SO - 330 

Ecnebi limon 100 ,. :;oo -
P ortakal Dörtyol R6lık - -

eaa 

• ,. 64 • soo - 3.;o lro 
• • • 

• 
• 

o • 200 - 2t0 
ıoo • ı7~ - ıso 
t fiiJ ıoo - no 

Portakal Alanya lll\j A 170 - 2ll 

" 

c 

• 
• 

" 
80 280 - :'00 

275 - go() 

• 
Fenike 160 ~o 

• ?,()() 800 -

Rl:r.e 

" 

!tG 

M !?lO - ~·J 
M t g() - 210 

ine 

par 

icat 
da 

• Mcrıin Yaf 1~ 900 - Sl50 lik 
9 - -

" 
Marul 

" 
" 

160 75\J - ~OtJ 
200 70it - 7f:O 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Kırklareli Tüm•• Satınalma Ke•isyonundan: 

Kırklareli tftmeni için 30.12.938 de pazarlığa tıkarıl•' iıt 
oa ton makarnaya verile11 fiat pahalı göriUdüğünden Y' Ş 
aiden pazarlıkla satın alınacaktır. Ver•ek istiyenler•' 
9.1.939 pazartesi günli saat 15 te Kırklarelinde komis)'' 

aum•za gelmeleri. 

lıtanbul LeTaı:ım Amirligi Satınalma Komisyonundao: 

idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı mües11eJ 
için 187800 adet limon 24.1 .939 1alı günü saat 14 te 'fıl_ 
hanede Levazım Amirliği satınalma komisyonunda aÇ.,- - ~ 
eksiltme ile alınacakbr. Hepsinin tahmin bedeli 3756 Jitf 
ilk teminatı 281 lira 70 kuruıtur. Şartnamesi komisyoodl 

görülebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile beraber bel 
saatte komisyona gelmeleri. 
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Çatalca Tümen Satınalma KoT. iıyonuodan: 

Tümenin Çatalca Ye Çerkeıklyilndeki birlikleri ihtiya
cı için aşağıda yazıh yiyecek maddeleri paıarhkla satan 

alınacaktır. Ekıiltmeai 10.1.939 sah günü saat 15 te Ça· 
talcada Tüm aatınalma komiıyonunda yapılacakbr lıtek
lilerin sözü geçen komiıyooa ıelmeleri. 

Çerkeık6y için 

Cinsi 
Toz teker 
!rik kuruıu 
Kesme makarna 
Kuru bakla 
Aıurelik buiday 
Arpa şehriyesi 
Kuru Hğan 
Sabun 
İrmik 

Miktara 
600 kilo 

500 " 
1200 " 

40 " 
150 " 
200 " 
600 " 
200 " 
300 it 

Çatalca ıçıo 

Cinsi Mıktarı 

Toz teker 600 kilo 
Erik kuruıu 700 " 
Kesaıe makarna 2000 it 

Kuru bakla 50 " 
Aşurelik bt!ğday 200 " 
Arpa şehriyesi 300 " Kuru soğan 800 " 
Sabun 200 " lr•ik 400 " 

İaparta Askeri Satınalma Ko n iayonundan: 
İsparta Tüm hutancıinin 7500 kilo koyun etinin ilk •tık 

eluiltmeainde t11lip çıkmadığından 10 ıfin uzatılmıt isede fine 
talip çıkmadıtı•d"n bir ay içinde pazarhkla intacına karar ve· 
l'il .. işlir. Son pazarhtı 9.1.939 pazartesi günü ıaat 10, 15 tle ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminatı 158 liradır. 
Muhammen fiah 28 kuruştur. Şartname ve enafı komiayoa

da •evcut olup istekiiler ber zarnan rBrebilirler. 
lateklilerin temi•atlarile gününde ihale saatinden evvel Tüm 

komutanlıtı binaaındaki aatınalma komisyonuna müracaatları ilan 
olunur 

; • Antalya rarnizonunan 13000 kilo bulruruna ikinci a~ık ek
•ilt•eafnde teklif edilen fiat Koca pahalı rarüldltllnden pazar
lığa konulmuştur. Son pazarhtı 14·1·39 eumarteıi rfinG aaat 10 
da yapılacaktır. 

MuYakkat teminatı 108 liradır. Şartname ve enafı komiayon· 
da meYcut olup iateklilerin teminatlarile gtlnünde Ye ihale ıaatin
den evvel Tüm K.hğı binasındaki sahoalma komia~ onuna müra
eaatları ilin olunur. 

• • • Burdnr garniaonuaun 105,000 kilo arpuının açık ekıiltme 
•inde teklif edilen fiat Korca pahalı görüldüğü•den on g i n uza
tılmıt 23.12.938 ihale gününde dahi talibi çıkmadıtından bir ay 
çiade pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 23.1.939 pazarteai j!Ünü saat lO da T ümen aatınalma 
lıonıisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 315 liradır. Şartna
llte ve evsafı komiayondadır. 

isteklilerin teminatlarile gününde ve ihale aaatinden evvel fs
partada Tüm aatınalma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

lıparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Tefenni garnizonunun ihtiyacı olan 150000 kilo samanın açık 
eksiltme.inde talibi çıkmadığından iha1esi on gün uzatılmıştır. 

ihaleıi 9. 1.39 pazartesi ıünll ıaat 14 de yapılacaktır. Muvak
kat teminab 213 lira 75 kuruştur. Şıırtname ve evsafı keıoisyon
da mevcut olup istekliler her zaman görebilirl,.r. 

isteklilerin ihalerin ihale günü Ye aaatında teminatlarile bir
likte Tüm aatınalma komiayenuna müracaatları. 

• * • Antalya garnizonunun 13000 kilo bul~urunun son 
pazarlık günü olarak ilan edilen tarihte yanlışlık vardır . Bu 
ihale 9.1 939 pazartesi günü saat 1 O da y 1pılacaktır . Key
fiyetin buna göre tashih ve ilan edilerek tashihen iları edil 
diğinin hildirilmesini dilerim. 

(Duamı 4 ünci ıahifede) 

fstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatr .. u 

8u akta• 

•aat 20,39 da 

KOMEDi KISMı 

Mum Söndü 
Komedi 5 perde 

istaabul Beletliyeıi 
Şehir Tiyatreau 

Tepeltatı 

11111111111 

~ ıılllıı~ll 
DKAM KISMI 

Bu aktam 

aut IO,iO 

Asmode 
5 Perde 

M0NAKASA GAZ!TESI 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: i 
Miktarı 

440 aclet t 5.840 M3 
Ölçüsü 

400 x 30 x 30 
135 ,, 3.921 " 
135 " 3.510 ,, 

400 x 28 x 0,026 
400 x 25 x 0,026 

710 23 271 
" 1- Yukarıda ebad ve miktarı yazılı 23.271 metre mika-

bı tahta açık eksiltme usulile satın alınac.ıktır. 
H- Muhammen hedeli beher metre mikabı 39 lira he!a· 

bıle 907.60 lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. 
lll- Eksiltme 13.1 .939 tarihine rastlayan cuma günü saat 

15.45 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde
ki Ahm Komisyonunda yapılacağmdan isteklilerin ta
yin edilen gün ve saatlı adı geçen Komisyona gel-
meleri ilan olunur. (167) 1-4 

• • • 
1- İdaremiıin Paşabahçe Fabrikasında mevcut 3000 

adet müstamel ıalvaniz ve saç bidon 500 adedi derhal 
ve mütebakisi de en kısa bir zamanda kaldırılmak şartiy· 
le satılacağından kapalı zarf usuliyle arttırmaya konmuı
tur. 

il- Muhammen badeli beheri 2.50 lira hesabiyle 7500 
lira ve yüzde 15 teminatı 1125 liradır. 

111- Arttırma 20. l .93Q tarihine rasthyan 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
müteşekkil Satış Kemisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
Şubesinde 

lV- Arttırma şartnameleri parasız olarak her gün 
ıözü geçen Şubeden alınabileceği gibi bidonlar Paşabahçe 
Fabrikasında a-örü 1 ebil ir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kamıai vesaik ile yüz
de 15 güvenme parası makbuzu veya baaka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflann ihale günü en 
geç saat 15 e kadar yukarıda adı geçe• Satış Komisyo
nu Başkanlığım\ makbuı mukabilinde verilmesi laumdır. 

(84) 2-4 
••• 

1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasına getirilecek içme 
auyu için şartnamesı mucibince 750 metre Font boru a
çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1 150 lira ve muYakkat tenıi
natı 86.25 liradır. 

ili - Ekıiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günli 
saat 16 da Kab <l taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
AlJm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Sartoameler parasız olarak her gin İnhisarlar 
tuz fen şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsıı tek
liflerini ve bu işe ait katoloklarını ihale gününden 3 gün 
evveline kadar inhisarlar tuz ve fen şubesine vermeleri ve 

Sayfa 3 

tekliflerinin kabulünll mutazammıo vesika almalan li· 
zımdır. 

vı - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komiıyona gelmeleri ilin olunur. (9481) 4-4 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Kayseri C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

l- Ekailtmeye kon•lan it: Kayaeride yapılaeak Halkevinia 
sathı zemine kadar temel hafriyatı ye ibf&atı yapılmakta old11tu 
cihetle aathı zemindea itibarea ltiaanın laeyeti umumiyeainin in• 
taab ekailtmeye konulmuttur. intaatın heyeti um umiyeainin be
deli ketfi (127149) liradır. Bu bedeli keıifteu aathı zemine kadar 
yapılan temel hafriyat Te iııtaat kefifnamedeki niabet ilzerlnden 
tenzil edildikten aoQra ııeri kalan kıamın heyeti umumiyHi ihale 
edilecektir. 

2- B• ite ait tartnameler •:e evrakı ıaire fUalardır: 
A) Ekailtme tartaamHi 

A.8) lkailtme ıartnameaine ek tartname 
8) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık itleri ıe•el ıartaameai 
O) K etif cetveli, ailsilei fiat eeheli, metraj cebeli 
E) Proje veaair evrak. 

latiye.hır bu şartnameleri ye evrakı aaireyi Kayseri parti baı· 
kanlığında rarebilirler. 

3- 1. İkinc:ikAnun 939 tarihindem itibaren 30 gln müddetle 
elcailtmeye konulaa bu kuratın ihalesi 30 İkincikinun 939 paz.ar
teai ıönü saat 11 de viliyet parti merkezinde iıyllnkurul tarafın
dan yapıtacakbr 

4 - E.kailtme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
5- Ekailtmeye ittirak edebilmek için Nafıa Miidürliltladen 

ahnmıt ehliyetname ile cari ae•e•in Ticaret odaaı .,. .. ikasını ib
raz elmeai ve bir mülaendia Teya fen memuru istihdam eylemHi 
f&rttır. 

6- Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7- Teklif mektultları yukarıtla yazılı fÜn ve aaattea bir aaat 

evveline kadar parti Baıkanhğına makbuz mukabilinde yerilecek· 
tir. Postada vukubulacak recikmeler kabul edilmez. (95~9) 2 - 4 

Mühim bir eser çıktı 
Kıymetli arkadaşımız B. Lutfi Arif Kenber "Ana

yurdu Türkiye olan mahsullerimiı,, adlı çok mühim 

bir eser ııeşretmişHr. Bütün tüccar ve müteahhitle

ri yak1Ddan alakadar eden bu eserden edinmelerini 
tavsiye ederiz. İdardıanemizdea 75 k. fiatla tedarik 
edebilirsiniz. 

... 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 31.12.938 vaziyeti 

AKTlf 
Kasa: 
Altın : Safi kilogram 17.159.603 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Liraaı 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kiloıram 9.054.614 
Altına tahvili kabil 

Serbest döyizler 
Diğer döYizler ve 

Borçlu kliring bakiyesi 

Haıine Tahvilleri: 
Deruhde edilen ey. 

rakı nakdiye kartılıtı 
Kanunun 6·8 inci mad

delerine tevfikan ha-
zine tarafından nki tecliyat 

Senedat Ctbdanı : 
Hazine ltonoları 

Lira 
24. 136.354.39 
10.765.721 -
1.239.410.28 

572.682.20 

12.736.038.33 

29.049.91 

7 .162.586.71 

158.748.MS -

l8.004.131 -

Ticari Senedat 97.388.603.44 

Esham ve Tahvilit Cnzdanı: 
A - Derulade edilen enakı 

nakdiyenin kartıhtı Ee
ham n TahYilit (itiba· 
ri kıymetle) 41.607.145.33 

B - Serbeat eaham ve tahvilit 7.546.731.54 
Avanslar : 
Hazineye kıaa vadeli ayana 
Altın Ye Döviz üaerine 
TahYillt üaerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

174.850.20 
7 ,897 .836.44 

Yek6n 

Lira 

38. 141. 485.67 

572.682.20 

19.127.655.03 

142.744.442.-

97 .388.603.44 

48. l 54.578.87 

8.072.886.14 
4.t§00.000.-

11.207.026.44 

369.709.159.29 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

P ASIP 

Adi ve fnkallde 
Huauai 

Tedavlildeki Banknotlar: 
Deruhde edilen enalu 

nakdiye 
Kanunun 8-1 inci maddele

rine teTfikan hazin• tara
fından vaki tedlyat 

Deruhde edilen nrakı nak
diye bakiyeai 

Kartılıtı tamamen Altan ola
rak ilbetea teda...Ole 
nHdilen 

Reeskont mukabili llbe· 
ten teda. yazed. 

Türk Lirası MeYduatı 
Döviz taahhOdatı : 
Altına tahTili kabll dlSvlaler 
Direr dlSYh:ler Ye alacaklı 

ktirin• bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 
2.712.234.11 
8.000.000.-

15S.748.S83.-

16.004. 121.-

142. 7 44.442. -

19.000.000.-

43.000.000.-

3.085.47 

ı 1.682.577 .94 

Yekta 

Lira 

15.000.000.-

1.712.234.11 

204. 7 44.442.-

25.041.388.75 

21.685.663.41 
94.525.430.G2 

a89.709. IS8.29 
lnttiyu eahilıtı '" y- itleri 

l>i...kt.N-,. : l~mıat1 Girit 
Baeddıtı 7er: ARTUN Baaımev; 

c.,,.h, m(,. ~ ı m Bu vaziyetteki erkem sene sonu itibarile tan- t Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
zim olunacak kat'i bilanço ile değişecektir. İskonto haddi yüzde 4 Altın üzer'ide avans yüzde 3 



3eme Annee No. 934 DIMANCHE 8 JanYier 1939 

ABONNEMENTS: Quotidieo dcs Adjudicationi 
ADMINISTRA 1'1U1'ı 

Ville et Province •• 
3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 

• 
• 

.. 

.. 
850 

1500 MUNAKASA 
Y oghourtchou Han 
ler Etawe, N. 3- 4 

Galata, Perchembe Ba.zar 

T ~lipbone: 49442 

GAZETESi 
Etransrer : 12 •oia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S Boite Poatale N. 1261 

Pour la Publicit' a'adreHer 
a l' Adminiltration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreue T'l'rraphique : 
l•t anb•I - M0NAKASA 

, . ı 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 

Ol.jet de l'alljadicatioa Mode Prix 
d'adjudicat eati•atif 

Cautioa. 
proYieoire joura Heure 

Lieu d'adjudication et da 
Cahier dea Clııarrea 

~~~--~~~--~~~----~~--------~------~---------------------

A) Adjudicatioos au Rabais 
Çenatractlon-Reparetlon-Trev. Publlc•·Materlel de Construction-Cartographle 

Coaıtructioa depôt et garar•· Publique 4672 50 JSO 44 Vilayet Seylııaa l:J.1-39 11 -

l'redulta Chlmlquea et Pharmaceutlqu .. ·lnatrumenta Senttalrea- fourntture peur HlplteuJt 

Sulfate·nieotine ı 1 t . Publique 5500 -

Elaotrlelte-8az-Chauffaae Cantrel (lnstallatlon et Meterlel) 

Cbaudiere en fer foahı pour chaaffare cen
traJ : 3 p. 

Fil teleırapbiqwe : 50 t . · ld. pHr lirature : 
200 k. 

Pli eac!. 

,, 

5862 10 

7530 -

Hablllement - Oha••••rH - Ti-•• - G•lrs 

Toile pour liare : 281050 • · (cab. eh. P . 
3Sl) 

Toile pour ll•r• : 80000 • · 

Pli caela le • . O 2S 

• • o 25 

Ameublement pour Hebltatlon et Bureaux-Taplaaaria ete. 

Lita aimplH : 100 p. Publiq•• 16SO -

Bola de Conetruotlon, Plenohn PotMu:ıı ete 

PlanclaH ile diff. dim. : 710 p . 23.!71 m3 

Combustlble- C11rburant-Hulle• 

Charbon lavemarin : 175 t . (aj .) 
Huile de traaaf ormateur : 40 t . 

Dlwen 

Coque de moteur : 4 p. 

Pulveriuteura a voiturea carroHableıı : 30 p. 

Publique 907 60 

Ja t. 13 75 
Pli cacb 5100 -

Pli caca 14640 -

Publique 3600 -

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Samsun garnizon eratının senelik ihtiyacı olan 17800 
kilo kuru fasulya açık eksiltmeye konulmuş ve isteklı çık
mamıştır. Parası 1869 lira ilk teminatı 140 lira 20 kuruı· 
tur. Şartnamesinde değişiklik yoktur. 

Eksiltmesi 7.1.939 cumartesi saat 10 da Tümen bina· 
ıındaki !<omisyonda yapılacaktır. İsteklilerin vesika ve 
teminatlariyle birlikte komisyona müracaatları. 

s S!!i . fi ı :s:ı 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

İstanbul Belediyesinden : 

itfaiye ambarında bulunan ve hepsine 176 lira 42 ku
ruş bedel takmin edilen hortum ve bahçe rekoru, hopar
lör, benzin tangı tulumbası, odun baltası eski battaniye 
vesaire gibi hurda eşya satılmak üzere açık: arttırmaya 
konulmuştur. Eşyalar itfaiye ambarında liıtesiyle ıartna
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 13 lira 
23 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
23. 1.939 pazartesi rünü saat 14 buçukta bulunmalıdırlar. 

letaal:nııl Gümrlkleri BatmOclGrUltüaden: 

Fındıklı aotuk laaYa depoaunda buluaaa 5492 uyıh arttır•• 

kitıdında yazılı M. B. F markala bil& aumarab 32 fıçıda rayri 
ufi aikleti 4304 kilo ağırlıtıada 8011 lira 52 kurut deterinde 
tarama havyar l 1. 1 .39 ıüniinde kapalı zarf uıulile Sirkecide 
Reşadiye cadlleaindeki ıümrük aahf aalonunda eatılaeaktır. Şart- 1 
nameler bu müdürlükten para•ız verilir. İateklilerden mahn de· 1 
terinin yüzde buçuk niabetiade pey akçesi makbuzile ticaret o· 1 
llaeı ve1ikaaı aranır. Buaların ueultl llairHinlle zarflara keD•I- ' 

262 ~o 

439 70 

561 75 

1500 -

125 75 

68 07 

189 47 
382 50 

1110 -

270 -

Com. Acb. Mia\atere Arricu&ture 
ADkara e• lataabul 

Oir. P. T . T . letanb11l 

Min. Trav. Pub. D~p. Mat. 

Com. Ach. Comm. G. Gead. A.nk. 

• 

Cea. Aelıı . Mia. Def. Nat. Aalı:. 

17-1-39 13 30 

15-2-39 15 -

19·1 ·S9 10 -

19-1-3' 15 10 

13-1-39 15 -

Co111. Aclıı. Eeon. Menop. K.tacbe 13·1-39 15 45 

Dir. P.T.T. lstanaul 13-1-39 14 38 
Miniatere Trav. Pub. Oir. Genö· 25-1 -39 15 -

rale Eleetricite latanbul 

Com. Acb. Command. Gen. Surv. 12· 1-39 16 
Douan. lat. 

Com. Aehat Miaiıtere Arriculture 19-1·39 15 
Ank. et lıt . 

mHı Ye zarfların etyHID ihale palada ta• eaat 13 ye kadar 
bu müdlrlOğe verllmHi teklif mektublarııua fartaaıaelerde ay· 
rılan yerlere yu:ılmaaı meeburidir. Zarflar ayai ıüncle aaat ti 
buç1ı1kta Hhf ulon•nda açılaeatı il'n olunur. 

Mersin Orman Müdürlüğünden: 

Muhammen vahit fiatı 

Metre miklp D3, Cinsi Lira Kuruş 
284 000 çam ataçı 4 90 

İçel vilAyetinin Anamur kazası dahilinde göJgeli devlet or
. manından 284 metre mikAp kerestelik çam ağacı satışa çı
karılmıştır. 

Çam eşcannın beher metre mikAp gayri mamulünün mu
hammen bedeli 490 kuruştur. 

Şartname ve mukavelename projelerini ıörmek istiyenle
rin Mersin orman çevırge müdürlütüne, Anamur orman mü-

hendisliline ve Ankarada orman umum müdürlüğüne mü· 
ra caat etmeleri. 

Satış 17 .1.939 sa 1ı &ünü saat 15 te Mersin orman çevır&e 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

Satış umumi olup açık artırma usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 105 liradır. 
Taliplerin ıartnamede yazılı vesaiki getirmeleri llzımdır. 

lataa ltul GClmrikler Bat•GdGrlütilallen : 

14 lira 29 kurut muhammen kıymeti 136 n 30 lira 30 kurut 
••hamme• kıymetli 81 parf&lı ceman 227 parça müatamel llemir
bat etya 16.1.939 pazarteai ıGai Hat 10 da 2490 aayıh kanua hü
klmleri daireeiacle Htılacatıadaa iateklilerin aözil ıeçen l'ÜD ve 
aaatte yGslle 7,1 key akçeleril• ltirlikte lta,müdilrlük binaaıalla 

kurul1ı1 eabaalma komiayo•u•• ıelmeleri. 

Müteahhitlerin Takvimi1 

Sah 10-1 ·939 

Muhtelif tezria ve kaancı &raü (MMV) .Y! 918 
Tevhi• aemeri (MMV) .1'! 918 
Afif baatırıl. (Sıh . ve lçt. MHv. Vek.) ."ı! 919 
Elbise ve palto (Yüka. Zir. Enat. Relc.) .N; 921 
Meıe cari hat traverei (DDY) .\! 921 
Mazot ve kan eoğaa (Çaaaklcale J. Alayı) .\! 923 
Kuru aotan (Aak. Lv:ı .) ~! 923 

Ekmeklik un (A•aaya Alayı) .Y! 923 
Amele iti• mu,amba (Ank. Beled.) ,M 923 
Arpa (Polatlı Aak. SAK) ~'! 924 
Kok kömlrl (Tophaııe Lvz.) .. \! 928 
ÇetıH fiimrök. binasını• ikmali İDf. (lzair Nafıa Mill.) .,! 929 
e .. zin (Tophane Lva.) ~ 9~9 
Şeker, sabua, malt.araa, bakla v .a. (Çatalca Tim.) ..Y! 933 
Otopomp (lzmir leled.) .N! 933 
Ecsayı tıbbiye (Mrk. Hıfzıa . Miieaa.) .\~ 933 

Mardi 18-1 ·939 
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IHlume de obau.&ronaicr et etabli (Min. Def. Nat.) Ne 918 
Selle (Min. Def. Nat.) Ne 918 
lmpreaıiea dea afficbea (Dir. Hyr. et Aaıiat. Soe. Aak.) Ne 91 ~ 
Coatumea et paletota (Reeteur lnatit•t Aıricele) Mo 921 

ta 
Traveraea en boi• de clıbe (Ctı. de Fer C.tat) Ne 921 

MHeut et oiıno11a (Co • . Aelıı. Geaıir. Çaaak.) No 92' 
ÜifllHS (lntend. Aakara) No 92J 
Fariae (Bataillo• Amuya) No 923 
lmpermeables po•r .uvrier (Mua. Ankara) No '2-' 
Orre (Co•. Ach. Milit. Polatlı) No 924 
Coke (latend. Tophaae) No 928 
Rep. bitiaae douan. (Oir. Trav. Pub. l.zmir ) No 929 

Benzine (lntend. Toplııane) No 929 
Sucre, aavoa, macaroaia, feYH ete. (Div . Çatalca) No 93' 

Autopom,e (Municip. lz•ir) No 933 
Produit• pbar•aceutiquH (Dır. Hyı. et Auiıt. S.c. Ank.) No 

2 
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inşaat Malzemesi 
İstanbul Piyasası GGnlilk Toptan Fiyatları 

Alçı yerli .SO kr.lık torbaaı 

• • 
,, alm•a 

40 ,, 
50 " 

• 
" 

Asfalt verli lt.iloıu 

" ecnebi " 1 
Çimento yerli 50 kr. çuvalı 

,. ecne bi 
Çini (mozaikten) 

,, (çimentodan) 
f ayanı ecaebt 

., • (akaamı) 

Kireç (H) 
,, (toıı) 
,, (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
., (Eskişelair) 
,, (Kütahya) 
., (Büyükdere) 

Knnk ( çiqaento) 
,. (toprak) 
,, (dökme boru) 
,, (ecaebi) 

50 " " 
taoeai .. 

,, 
" tonu 
,, 
,, 

taneai 

" 
" 
" santimi 

numarası 

k\loau 

" Metre mikabı 
bini 

Mermer (yerli işlenmiş) 
Tuila (Büytıkdue prese) 

,, (Feri köy delikaiz) ,, 
,, (Kliıtbane delikli) ,, 
,, ( ,, delilı:aiz) ,, 
,, (ate,, yerli) tanesi 
., ( • ecnebi) ,, 
,, (franaız prese) ,, 

Kereate (döşemelik köknar) Metre mikibı 
,, (çırah, lambalı) ,, 
• ftavanlık köknar kord•nlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
,, (aındibi köknar) ,, 
., (pervazlık köknar) ,, 

300 
80 

400 

11 

5 
8,50-
5,50-
6,50-

800 - l 
600 - 7 

o, 75 

10 

3,50-
17 
19 

1300 
1500 
1800 

10 
27 
20 
3900-
4200- 5 
4280 5 
'4200 5 
~50ô-5 
4500-5 

Ankara Le•aıım Amirliği Satınalma Komisyonunda 

Harp okulunda mevcut 250 adet bot benıain tene 
satılacaktır. Almak iıteyenlerin teminatlarile birlik 
ikiacikinua 139 pazartesi günü saat 10 da levazım i 
1ahoalma komiıyonuna ıelmeleri. 
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