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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye"için Kuruı 

3 1 AYUGI 450 
6 • 850 

12 • 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 aylıj"ı 2700 
Sayısı 5 kurut 

Reamt makbuz mukabili olma
yan tediyat makbGJ de~ildir. .......................... 

PAZAR 

Hergftn çıkar iktisadi, mali t ıcari ve zirai 
il 

o 

6AZETESH 
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~ 
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iDAREHA NE 
Y e>iurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata. Perşembe Paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
adarehanemizde rirütülGr 

felgr.: ist. MO~ı\<"-iA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu 'I. 126l 

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

İstanbulun Et Meselesi 
Şehrimizin rubu asırlık bu derdi bir türlü 
halledilemiyor: Bunun belli baıh sebeple
rini araştırırken, daima karşımıza diki
len maniaları yıkmağa çalışacak yer· 
de işi oluruna bırakıp bu derdi or· 

tadan kaJdıramayoruz. 

* 
tG f.tanbulda etin pahahlıtı yü-
lt, tıden orta halli aileler gıda· 
b,1~1 ltyıldle alamadıkları gibi 
d, •111ız11a fukara olan k11mı 
lo~ •tızlarına ayluca bir et 
ıı, 1 ıı.aıı koyamamaktadır. Se
~ll•r:lenber\ devam eden bu 
ltr 

0 •tlık ahtmıt olan b11 aile· 
tG •raıında gıda noli1anı yil· 
t~den umumi bir zafiyet bat 
h •rnıiştir. Sıhhat bakımında• 
c/ıl•cak tetkikler çocukların 
ı .. ~tlıtınıo, kanıızlıtınıo 1ebep· 
·~•ıı· 1 tııeydana çıkaracaktır. 

,1 Şthrimizio 670 binden faz,a 

111~11 tıufuıuoa mukabil tabri
dit~de keıilen hayunlarıo ver· 
,,~ •~fi et miktarı gilnde n
lt bır heupla 30 bla kiJoyu 
40 Çıı.eıı:. Demek ki nufua batına 

~raııa et bile dütmemektedir. 
oı, albuki et yemete ahtmıt 
d,,' h•lkımızın ihtiyuı ltu ka
l,"' •ı bir miktarla temin edi-

t 0tııektedir. 
, ter fukara halk için cf eniz 
tr~er 

ıt, ımizdeıa balık ve midya· 
İditı lıtifade imkanları olma1a 
d,

11
° ~av allılar tabii ııdalar· 

ı,td buıbütüo mahrum kalacak· 
i~i, ı. Halkımıza et yedirmek 
llııiıı •neak etin ucuıdufuau te· 
t.~tl•t~ek lbımdır. Halhaki 

V lrlıı4fe et çok pahalıdır. 
~oy "••!liltaa memleketimildH 
ıı.nb"n ve Yuıoılu·yadan ••tır 
liye 'Yaa ettiti ve berine nak-

l!taırafı elarak bir haylı 

' •r-· ••rf etti ti halde orada 
i~i~Ye koyuolarını• okkuı 

ltt Paramızla 31 kurata, aı· 
t •tin· oııt. 111 okkuı 19 kurut• 
._,, ..... il. ~e ikiter k~rut :ıam ile 
~ •nde 1atıldıtını düıünlr• 

l} :erakende kilo1Unun 30 ve 
1-a Urufa feleceti meydana 
tı-1~· Biıde iH kendi hayvan
İ'tl 111

11 etini Yunaniltandaki 
lQ ''dan hemen bir mJıli f &1· 

~lb a Yeııiek mecburiyetiade 
"lılly 
bebı ?'~z. Buaun bathoa 

ııı , 1 •rı ıkidlr, Biri mezbaha· 
·••111 f,..... zepbiye ve uir m6· 

·.-a re· 
•ıııa 11111ler, direri de hay-
•) r Gıı:erinde yapılan iapellii

o,dur. 
lleı•di 

eıi-ı .Yeee •hamakta olan 
-.,it •rı11 faalalıtını bir tar•fa 

ıtaalc h 
'S.ıllb \c • ayvanlar üzerinde 
Gtl•d' ta . olan lıpekülHyen 
'"d· •n P1Ja1amız için •••a· • .. •e ı~ 
ıııll._ '*•tamu kaclar hayvan 
1ıı.,,..:'-'Y•nea, et fiatlarıaa in· 
· ... ed -1 b,1 •• bir fiat y6kaelme-
8-. raıternıektedir. 

i, et Yillcıelnıe1ain tHiriledir 
e ko l 

ı ' lbıı rau •111 narhtan fazla 
' h,h oldu bebaneaile piya1a
. liıtb\I~: bulunmamaktadır. 
1
• ~lçüd' hattaa bat• ve re
.1ııt,1c-ı e hayvan vetlttiren 
1tli•terı •rda nıeıell Irzurum 
''le ltatlayarak bit ün 
l İçi.11, ( "İllyetlerinde İataa· 

"' l'li, P•y) altına alı•mıt bir 
•Grfl koyun Yanhr. 

* • 
Bu koyun ıGrüJerinden batka 

elyar vilayetlerde kıtladalan ve 
afıllarda barındırılan hayvanla
rı da aaıı:arı itibara ahraak 
t•hrimlz için hayvan kıthtı id
diaaı varJd röri1lemez, buralar
da mncud koyuoları bir kaç 
iapekillaayoneu idare etmekte· 
dir. Bunlar tehrimizia et pi
ya1aııaa hakimdirler. 

fatedikleri ıı:aman istedikle.ıi 
miktarda bayvao ıretirtlp mez
bahaya ıevk ederler veya tep
taocılara yahut celeplere verir · 
ler. Bu auretle laer bayvaa ba· 
tına ~lçüalı !tir niıltette n iı
tedikleri kaclar kir temin eder

ler. 
Şehrimizin et itlerini idare 

etmeti Gaerine alan Devlet Zi
raat Kurumu ltu iıpekGIHyon

cularla kartılatınıt oldutu için· 
dlr ki, kolaylıkla hayvan teda
rik eclememekledlr. 

Hayun mültayaa11 içla Zira· 
at Kurumunun mGracaat ettiti 
mıntakalardaki koyunların kıı
mı azamı (pey) altıaa alınmtf 

oldutu için Kurum fazla mik· 
tarda koyıaa bulamamaktadır. 

Mevo~t olan direr koyunların 
ıatıhk olmadıtını çilnktl ltun
ların ordu et mlteahhitlerlne 
ait bulundutu ileri sürOlerek 
Devlet Ziraat itletme1lnce ahn
ma11na imkln bırakıl•amakta

~r. 
Orduya et teabhut eden mG· 

teahhitlerin blyle bir iapekila
ayon tefekkOlOne ırirmit bulu· 
nacaklarını biç zanetmeyoruz. 

B~yle bir tet•kkllün kendi 
zararlarıaa .elteb elacaıtını pek 
iyi takdir e4en et mGteabbitle
rinin piyHalarcla etin narh fi
yatıntlan ucu:& elmuıaı iıteye
eeklerin• fOphe yoktur. Menfaat 
ları da bum• teyitl eder. 

Koy•• drGlerini (pey) altına 
alan iapeklla1yoneuların tevlid 
edebileeekleri zarardan kurtul
mak için bazı mltealihitlerin 
bir ke9 ıüril hayun itln ••hip· 
lerile batlanm•t elmalarını pek 

tabii 18rebiliria. 
Fakat bit )lir valut ordu ila

tiyacı İfİn müteahhltlerı• yur
dun bitin lilrülerini pey altın~ 
almak iıteyeeeklerini batıra bı· 
lııt ıetirmemeliylz. Eaa1ea bu 
kadar muauam bir aermaye 
• . t Lkuf eden bu mHele 
ıııne evaa 
aacak lapelı:ülaayoneuların ya· 

. ki . b" • tı"r ltt• et pabılece erı ır ıt • 
meaeleaini hali etmek için bu 
iıpeküla1yena nihayet v.erdire
cek tedbirlerin alınmaaı ıle ıa· 
re buluamut olabilir. 

· · -oları Bu fare de bu ıtı yar-
k • onlara meydana tıkarma v . 

kanunen llzımrelen der1ı yer-

mekten ibarettir. 

M0NAKASA GAZiTISi 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 
.. .. 

Türkiye-Almanya Ticaret Mukavelesine 
müzeyyel olarak Ankarada 19 mayıs 1936 

tarihinde tanzim ve imza edilen 3 üncü 
itilafın tasdikı hakkında kanun 

Kanun No: 3569 Kabul tarihi: 10. l .39 

Madde 1- 'rl mayıa 1930 tarihli Tdrkiye Almanya Ticaret 
Mukavelenamuinc müzeyyel o\arak Aakarada 19 may11 1936 ta· 
rlhinde tanzim ve imza edilen 3 üocü itillf 20 mayıa 1936 . tari
hinden muteber olmak üzere kabul ve tudik edilmittir. 

Madde 2 - Bu kanun ne,ri tarihinden muteberdir. 
Madd~ 3- Bu kanunun hlktlmlerini ioraya lera VekillerJ He· 

yeti memurdur. 

U.1.1~ 

26 mayıs S 930 tarihli Türkiye ve Almanya arasındaki 
Ticaret Mukavelesine üçüncü mUzeyyel itilaf 

Uaulen salahiyettar zirde vaıiyülimza murahhHlar, 26 mayıı 
1930 tarihli Tfirkiye ve Almanya ara.ındaki ticaret mukanleıln
de &fatıdaki tadilat ve tetimmatı yapmak buauıuada mutabık kal· 
mışlardır: 

Madde 1- a) 26 rnayıa 1930 tarihli tioaret mukaveleaame1inin 
3 Üncü madde1inin ikinci fıkra11 atideki metinde olacaktır: 

Mente tahadetnameleri dahilde Yeya hududdaki aevk mahalli 
ıOmrük makamları veyahut 1alahiyettar tiearet, sanayi veya ziraat 
odaları, Alrnanyada da zirai korporaayonlar il. deparhmaaı tara· 
fından (HaOptableitunıı) il der landeıbaeraachftcn), harici ticaret 
makamları veyahut canaf odaları (Haadwerkıkammern) tarafların
dan ita edilebilecektir. Gerek yukarıda zikredilen dnairden ray· 
ri diter daireleri, gerek1e iki memlekettf'D birinin iktiaad lı:or· 
poraıyonlarını mente tahadetname1i itaaına Hllhlyettar kılmak 
için, iki bGkOmet mutabık kalaltil~ceklertlir. Bu halde itbu mcn
te şehadetnameleri dlter memleket ıGmriık makamları tarafından 
kabul ed:Jecektir. 

b) 9 uncu madde birinoi fıkruı nihayetinde tU mealde llı:inci 
bir kmm ilive edilecektir: 

•) Siparit veya mahıuı nllmuneli e yarayan maddeler. 
Madde 2 - 28 mayıı 1930 tarihli ticaret mukavelenameainin 

A melfufuna 19 nisan 1934 ve 15 oİHD 1935 tarihli müzeyyel iti· 
lülarla yapılan tadilita aşağıdaki tadilit ilave edilecektir: 

a) Kuru üzümler için 5Z den tarife poıiıyonundaki (53 tarife 
poziayonuaa dahil olanlar mCate1na) beher lıı:ental metrik için te
karrür eden 8 Rm tarife reımi 5 Rm. olarak teıbit edilmiştir. 

b) Dütümlil balılar için 403 den tarife poziıyonuaa müteallik 
anlatma ahklmı yerine aıatıdaki hükümler kaim olmuttur 

402 den uçları dfitlmlü halılar, tüyü tamamile ta 
bii ipekten, parçuı 4 kil;ıram 1afi aıkletten fazla ol
mayan ve uıualutu J ,75 metre, renlıliti 1,25 metreyi 
tecavüz etmlyen ebaddan olan 600 RM. 

Not : Halıların uıunlutunuıa u renitlitinin ölçülmeıinde mev· 
cud bulunma11 muhtemel uçaklar be1aba girmeyecektir. 

Uçları düiümlQ halılar, tabii ve ıun'i ipek tAyUl, 
beher takvim HDHİ için azami 2j kental metrik mik-
tarına kadar 600 RM. 

Not : 600 RM. re.me tibi bu tabii vo ıun'i ipek tüylü halıların 
ırümrüklenmHi, Akid Taraflarca miıterek bir itillfla tayin edile
cek tek bir rümrük idaresince yapılacaktır. 

Yukarıdaki 1 inci ve 2 nci fıkralara Not : 
Umumi tarifenin 401 ve 402 poltiayonlarındalrl nota ırlre kıı· 

men veya tamamen ipekten, deaenli, hareli veya nakıtlı kumatlar 
için mer'i j'Ümrük rHimlerlndeki tezayGd ucu düyümlü balılar 
için 600 RM. lik tenzi'li reıme tatbik edilmiyeoektir. 

c) !i63 poziıyona (tamamen veya kısmen debat)anmıt, ltoyan· 
mıf, veya boyaamamıt k6rkliik derilere) miteallilc aal&fma bOkml 
millgadır. 

Madde 3- 1-26 may11 1930 tarihli ticaret mukavelenameaine 
merbut tB) liatHi ilitik metinde olacalitır. 

2 · ŞurHı mukarrerdir ki 26 mayıa 1930 tarihli Tilrkiye Cümbu
riyeti ve Almaaya aruıadaki ticaret mukavelename1ine merbut 
zabıtnamedeki (B) 111elfufuna müteallik 1 iaoi mGteferri maddede 
mlnderiç aıatıdakl beyaaat ipka edilmittir. 

"Şuruı mukarrerdir ki, tarifenin haıka yerlerinde zikredilme
yen encüıaıle lıı:imyevl-11nal mültahullar tarife kanununun 1 inci 
madde1ine ı4re def il, 853 C aumaruı mucibince gGmrüklenecektir. 

lıbu zabıtnameye merbut liıtede münderiç mGıtah1allar ıftm
rlk makamatıaıa nilmaneleri yerinden muayyene ve jdhal edilen 
müatahaalların sümrOk idareıine mevdu nümunelere mutabaka
tını tahkik ve teıbit huıuıundaki haklarına halel gelmekıizln, bu 
liatede itaret ve tavzih •ahiyetinde olmak üzere tadad edilen po
ziıyonlara glSre tarifelenecektir. 

Madde 4 İki HilkOmet 26 may11 1930 tarihli ticaret muka· 
lveleaameainin 20 inci madde ikinci fıkrunun üçüacG eilmlHinde 
derpit edilen fHib hakkını mukaveleyi 30 niaan 937 den evvel 
hitama erdirmek auretiade, jatlmal etmektea ıakıaacaklardır. 

Madde 5- ftbu mllzeyyel itilif 26 mayıa 1930 tarihli T6rkiye 
Almanya ara1ındaki ticaret mukavelnameainin mütemmim bir cD· 
z6DQ tetkil edu. Bu müz:ıeyyel itilaf tHtik edilecektir. T .. tikna· 
melerin teatiai Berlinde yapılacaktır. Müzeyyel itilif •taadikname
lerin teatiılnden on fÜn ıonra mer'iyete ıirecektir. iki HtlkGmet 
bunun 20 mayıa 1936 tarihinden itibaren muvakkat ıurette tatbi
kı için mutabık kalrnıılardır. 

Türkçe, almanca ve fran11zoa li1&nlarile &ç alt.ha olarak tan
zim edilmiflerdir. İbtilif vukuunda franıızca metin muteber ola
caktır. 

Yukardaki bGkGmleri taadikan murahbaalar itbu mGseyyel iti
IAfı f mzalamıtlar ve buna mGl.ürlerhıi buıaıtlardır. 

Ankara 19 mayıa 18d8 
Ş. Saracotla Keller 

Dr. Wqcber 
8. Melfufu 

1-6 929 .... 
31-S-933 tarihli 

kanunlarla beher 
100 kilo için T. 
liraaı olarak te.-

TGrk tarife 
No. 

bit edimlt ,Om· Veril•• 
rük reaimleri teazlllt 

Etyanın tavaifl 

75 B 2 ye Parlatılmıt fakat ruganlı ve llke 
olmayan dana YO inek derileri No. 
75 8 2 mucibince tarifelcnir. 
Lüıtre derilerden, boyanmıt biraa 
parlak olup fakat ruraolı ve like 
ve tellüloid ve emuli maddelerle 
cila~ ve IAkeli olmayan deriler 
anlatılır. 

75 den ltlenmit deriler. 

c) Koyun, kuau, keçi, otlak, fek, 
timHb, yalan derilerile uir bilcüm
Je deriJerden, ruranlı veya kabart
malı, likeli, rlile, k umlu, re1imli, 
yaldızlı, kadife taklidi (podöıüed) 
maroken, tüylü Yel&lr aurette mil· 
zeyyen olanlar (eldinn için kelil
mit olanlar da dahildir). 

75 C. 'den Sunl kCSaele (Pantazot nya pe 
ramoit) 

18 A.dan Sunl köıele 
87 Deri ve köıe\e mamulltı: 

Not. 

a) Para cüzdanları, kadın çanta11, 
ıiıara ve tütiln çantaları, diirbGn 
fototraf ve1air em1ali allt kılıfla
n aaat, tuvalet takımları mahfaa 
ları, evrak Ye doıya çantaları, de· 
rideo · .. at k~lteği: 
1-Sade veya adi maddelerde mü
retteb olanlar 

87 A. 1 re Fildifi, bata (ve aedef taklitleri, 
trokar, ıalalit, aellOloid, boynuz, 
kemik, eam, ponelen, zikıymet 
olmayan madenler, hatta nikel ve
yahut tunç yaldızları adi mevad 
addoluaur. 

89 

102 

Makine kayıtı, bortam ve maki· 
aelerde müstamel 1alr clerl ve kö
aele mamulatı (mevaddı 1&ire ile 
milretteb veya rayri müretteb) 
Her nni yilnden ve kıldan iplik; 
{8rme n dokuma makineleri için 
maauraya Hrıh ip ilkler de dahildir): 

a) Tek nya çift telli: 
Boy&1ız 1 • bir kilo,.. on bin met-

• 

1 000 

000 
100 

880 

reye kadar olanlar 115 
2 • Bir kiloıu oıa itin metreden zi-

103 

iM 

yade elanlar 124 
Müfreda' Gzerine sahlabllecelı bale 
retlrilmlt ber nevi yBn ve kıl ipliti 
(küçOk çile, yumak, raakara zıvana 
uaair t•killerde) (makara kitıd 
ve zivana aılrletleri dahildir) 182,SO 

Safi veya mahlut yünden kadife pe-
l6t, aatıraran, lutr vesair kfirkler 
taklidi olan menaucat ve bunların 
kurdellları (mnaddı aaire ile mi· 
rettep olaun olma1ın) 

a) Safi veya yüzde elliden faalaaı yü• 
olanlar 400 

b) yGzde 50 ye kadar ıayri lifi mevatl 
ve mahlGt elanlar 280 

(Devamı var) 

% 

30 
ao 

20 

li 

15 
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Bu gün iiAn olunan Mü na kasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

Menauoat, Elbise, Kundura, famefır v.a. 

Kııhk elbise i maliyesi: 1385 tak.·palto: 4 26 ad. 

Kereste ·Tahta v.a. 

Kereste: 318,560 m3 
Me~e cari hllt traversi: 60000 ad. (ıart. 11.40 L) 

MOteferrlk 

Saraç malzemeıi: 7 kalem 
Ayakkabı tamir malzememi: 7 kalem 
Hurda kurşun: 18370 k. 
Sterliııg Koıt Gart marka yedek makine par• 

çaları: 19 kal.-260 o:odeli Buda marka yedek 
makine parçaları: 5 kal. 

Çivi: 1,5 t. 
Yapı malzemeei: 7 çeıit 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 600 t. 
Un: 200 t. 
Yulaf: 300 t. 

• 

kapalı z. 186'43 -

kapalı • · m3 52 50 

• 

paz. 
,, 

kapalı z. 

" 

,, 
pas. 

2280()0 -

944 19 
763 80 

6327 30 

8059 -

le. o 19 

kapalı z. 16500 -

it 

lf 

24000 -
16500 -

a) M 0 N AK A S AL. R 

lnsaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

••• 
Osküdarda KUçükpazarda ile Küçükayasofyada yapıla· 

cak kaldırım tamiri. Bak: l!tanbul Belediyesi ilanlarına. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme Umum 
İdaresinden : 

İdaremiz memur ve müstahdemleri için takriben 1385 
takım kışlık elbise ile 426 paltonun harç ve imaliyasi 
kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. Kumaşlar İda· 
reye aittir. Har9 ve imaliyenio muhammen bedeli paltolar 
için 8 ve elbiseler için 11 lira liesabilc ce'man 18643 lira-

du. Muvakkat teminat 1398 23 liradır. Eksiltme 13.2.939 
pazartesi günü spat 1 t de İımir Alsancaktaki İşletme ko· 
misyonunda yapılacakhr. Bu işe aid şartnameler Ankara· 
da İkinci, İzmirde 8 ci ve İstanbulda Sirkecide 9 cu İşlet· 

me kalemlerinden parasız olarak tedarik~olunabilir. Taliple· 
rin bu gibi işlerdeki ehliyetlerine dair ticaret odalarından 
verilmiş bir belgeyi hamil bulunmaları ve teklif mektupla· 

rını ihale günü saat ona kadar 8 ci işletme komisyonuna 
bizzat tevzi etmeleri veya giindermeleri ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan : 

1398 '.U 

12650 -

71 -
58 -

399 55 
605 -

. 1237 50 
1600 -
1237 50 

O.O. Y. İzmir 

Çanakkale Mst. Mvk. SAK 
O. O. Y. Sirkeci ve Ankara 

Gümr. Mub. Gen. Komut. lst. S.&.K 

• • 
lst. Telefon M6d. 
Gümr. tMuh. Gen. Koıaut. lıt. SA.K 

Çanakkale Mıt. Mvk. SAK 
lıt. Komut. SAK 

Urfa TOmen SAK 
it • 

lzmir Lvs. SAK 

ltı-2-39 11 -
20-2-39 16 -

7-2-39 
7-2-39 
8·2-39 

13-2-39 

11 -
11 15 
15 -
16 -

16-2-39 11 -
7-2-39 1t -

15-2-39 10 -
15-2-!9 15 -
10·2-39 16 -

cek olan kapalı zarflaruu eksiltme saatinden bir saat ev-l 
veline kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1140 kurus mukabilinde Aakara, İzmir ve 
Sirkeci veznelerinden verilmektedir. 

Müteferrik 

lıtanbul Telefon Müdarlügüoden: 
idare ihtiyacı için 18370 kilo hurda kurşun kapalı 

:ıarf usulile mübayaa edilecektir. 
1- Muhammen bedel 5327,30 lira muvakkat teminat 

399,55 lira olup eksiltmesi 8.2.39 çar amba gunu saat 
15 de müdilrlük bina ında satın ima komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

2- İıtekliler muvakkat teminat makbuz veya baoka 
mektubile kanuni ve aıki muhtevı k pRlı zarfları o gün 
saat 14 e kadar ko i yona verece !erdir .. 

3- Şartnamesi her gun levazım amirliğimizde göriile
bilir. 

İstanbul Konıutanhğı S hnalma Komisyonundan : 
Ayasağada s'ıvari bi ıic 1 o ulu iç n 7 ç ~it yapı mal-

zemesı atın alın cağın o p zarlığı 7 Şubat 9j9 salı günü 
saat 11 de yapıJacuktır İstek ,,. in beHı gun ve eıaaatte Fırı· 
d1klıda komutanhk satınalm kon İ'-\Or una gelmeleri. 

Gümrü'k Muhafaza Genel Komut nlığı İstanbul Sahnalma 
Komisyonuı dan: 

1- 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayıh motörle r ıçın alınacak 

19 kalem Sterling Kost Gart m rkn yedek makine par
çalarile 40 sayılı motör için alm cak 5 kalem Mh-260 
modeli Buda marka yedek makine p rç larınıo 13.2.39 
pazartesi günü saat 16 da kapalı znrfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 Şartnamesile cins ve mikdarını gösterir listeler 
komisyondad1r. Görülebilir. 

3- Tahmin bedeli 8059 lira ve ilk teminatı 605 lira· 
dır. 

4- İsteklilerin o gün ek iltme a tinden bir saat ev· 
veline kadar 2490 sayılı kanunun tasrih ettiği veçhile ha· 
zırhyacakları teklif mektublarıoı Galata eski ithalat güm
rüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

• • • Etyanıo cinıi Miktan Tahmin İlk teminata Ekır:iltmeoin 
tutara 

Tarih Gün Saat 
7.2.939 Sah 1 t 

S Şubat 1939 ...ıl 
Z-

ISTANBUL 
tak , 

Ticaret ve Zahire Borsası kikt,,ı 
tıu. 

30.1.938 ===.= ~~ 
Gelen Ton 

CiN ii 

P'latlar 

At•ta 
Kr. Pa. 

Yukan 
Kr.Pa. 

·------------------------Butday yumutak 

11 aert 
,, kızdca 

Arpa Anadol 
Keçi kılı 
Çavdar 
Arpa yemlik 
Z. yatı E. E. 

,, 1 ci 
Fuulya 
Ceviz kabuklu 

5 25 
5-
s ıs 
4 11 

49 -
4 .5 

Ceviziçi 54 -
Kufyemi çuvallı - -

,. d8kme - -
l9. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Su1am 
Yapak Anadolu 

" Trakya 
Mısır beyaz 
Mııar ıarı 

Yulaf 
Sao1ar deriıi 

20 10 
49 -

4 31 
4 7 

5 35 
5 3 
5 28 
4 12 

51 -

63 -

Butday 
Arpa 
Çndar 
Un 
l4ı11r 

İç ceviç 
Zeytin yağı 
Tiftik 
Pamuk 

~~ 
60 
15 tkail 

178 •Heri 

~. ·••tltı 
.,.,. a Evaaf 
...- ıııı lJrf 
-- v, le 
38 t1t1u 
.,.,. lı ''kil 
~ l'tldi 

-----G-id_e_n--~ .. f ••at 
-k•b·ı· 

Fasulye 
Mercimek 

Aapa 
Ti~ik 

-- 1 Q 
25 tdil 
.,.,. -ı. .. 

K cevlıı 
2 

b~ı t 

Afyon t ş•rtı:ı 
iç. fındık .,.,. "-irıata 
Yapak 

...;K;.;.e;.:;.p;..;.e;..;.k _____ ~_.:/ lı . 
Dış Fiatlar 1 ınıı 

Llnrpul 3 16 • ırnı 
Şikago 3 23 b Yula 
Vinipek 2 91 2.93 

Ar;a Anven 2 97 ~'9aıı 
Mısır Londra 3 ~ ~hnıin 
Keten T. : • 6 kftur 
Fındık G. :Hamburg :: lat~ 

Buğday 

n 

• L. : •ika 

!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!~~ Yalı 
!"!!! •itıa t 

lstanbul Merkez Hah 
~ill C\1 

tıa v 

Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 
~ ===-==:::== 28.1 939 ===-====:::::--Gümil~hane elma ı kilo 11 - 15 iç, y 

Beı.elya Sultant· Kilo 

Sırık domnteı 

Dolmalık bQber 
Sivri bUbor 

Patates 

Araka 
Çalı fasulyesi 
Barbunya kırmızı 

• yefll • 
Bakla (lzmlrden) • 

Ayşekadın faıulye • 

Lahana 
lapan ak 

Kök kereviz 
Pırua 

Karnabahar 
~nginar 

Yeıll ıalata 

" 
• 

aded 
.. 

100 " 

6-

=-
5ı) -

ı-

1 50 

J-
2 50 

o-
9-

60 -

7 60 --
ôS -

2-
2 

6 -
R 50 

17 -
ıu -
00 -

Yetll ıoğan 

Maydanoz 

1- . l~O 

el emel - ~ - 75 

Pancar 

Havuç ,. 
Kereviz Yaprak ,. 

Şaliam • 

• Kırmızı turp 

Boyır turpu 
.BalllBbaQ'ı 

• 
kilo 

Yer elması • 

2 50 
2W 
s-
4-

- 61) 
ı 50 
2-
4-

Laz elması 7 -
fa:r.e sarımtıak demet ı -
Mandarin Alanya 100 lW 

11 Bodrum 150 -

Rize • 70 -
Fenike 180 -

., Mersin ,, 2.00 -
Dereotu demet - 1>0 

-

3-
s 60 
8 60 

t 

- 80 

2-
4 -

!ı 50 

8-
1 60 

210 -
soo -

90 -
230 -
soo-
- 76 

Amasva elmHı 15 - ~ , 
lneboİu elma ı 7 - 9 ıı •lıa 

1 
lngtllz elması (taraklı) 9 - ıı ı.af,lt 
Ankara armudu 25 - .\O ıı • 

l lnebolu armudu 10 - I~ 'llıerıı 
Ceviz = - ...,. "'" 
Ayva 6 - 14 -"İrıj 
Ferik elması 10 - ~ t 11 

Keıtane 

Nar 

Muz yerli 
Mu:ı 

A~aç kavunu 

1 - 12 ')ıına 
..- .,, 

70 - 90 ıre~ 
ııo - lZO " 

Adet 2 - 6 a,.," 

S
(/J J\ir,ll i 

Y ı!l'll limoıılOO aded !?.00 -
o " Ecnebi lımon 100 ,. 160 - 2-'i ıı 

Portakal Dörtyol S8hk 27f> - uoJ a,.," 
• 64 • s25 - s."° r-nııl 

" ,. E0,.225- ~ ıı 
• • 100 " !!10 - ~· ,. 

• 160 200 - 2".J ,, 

Portakal Alanya hXi A 180 - 'ıP1 'rırıc 
• ,. so 210 - s2D utı, 

64 soo - g5ıJ it 

" 36 

c Fenike JOO 875 - 4 ıO " 
200 875 - .ıoi it 

" Rize" 100 t75 - 2:.Ji ~ 
" so2w - 2SO k11 

• : 64 - - .,,,. trtıt 
• Mcr in Y af. l:.!O 850 - ~ : 

96 000 - 1<ffJ ,, 
•• • 160 850 - 9()(' ~ 

" 200 800 - s5i .. " • s 
Kestane kabağı kilo 2 -

6 Karadeniz armudu 5 -
Nane demet - 50 .,,.,, 

_; 

.. 
Diri Satışlar Cetveli • __. ...../ ., 

m 
En atağı 1 EnyO l 

1 
" 

Ç e f i t Say11i Ağırlıtı Kı. S. Ke- S.;_... 1t 

20 - 1 20 - ~':fig Beyaz Karaman 
Kızıl Karamarı 

Dathç 

744 
297 

31337 
14084 19 - 1 20 50 .,,,. s,ç 

.. ,, 

Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf 
uıulile 3 t 8,560 metre mikabı muhtelif kereste 1500 kilo 
muhtelif çivi satın alınacaktır. İhalesi 16.2.939 perşembe 
günü saat 11 de müstahkem mevki satınalma komisyon· 
da yapılacaktır. Kerestenin beher metre mikabı tahmin 
fiyatı 52 lira 50 kuruş çiYinia kilosu 19 kuruştur. Hepsi· 
nin ilk teminatı 1376 liradır. Zarflar ihale saatinden bir 
saat evvel iç ve dış zarfları kırmızı balmumu ile mühür· 
lenmiı olduğu halde komisyona verilmelidir. T&liblerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesikaları 
yanlarında bulundurmaları ve zarflar derununda komiıyo• 
na vermeleri mecburidir. Aksi halde eksiltmeye iştirak 
ettirilmez. Kereıtelere ait fenni şartnameler Ankara İs
tanbul ve lzmir levazım amirlikleri aatınalma komisyonla
rile mst. mevki sahnalma komisyonlarında görülebilir. 

Saraç ma1zemeıi 
Ayakkabı tamir 

7 kalem 

1 " 

Lira K. Lir. K. 
944 19 71 00 
763 80 58 00 

" " 
11,15 

Kıvırcık 

Karayaka 
253 
422 

6964 
13856 

21 -
21 -

21 50 
22 -

Talibler istenen kereste çivinin heyeti umumiyesine 
fiat teklif etmeğe mecburdurlar. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Muhammen bedeli 228000 lira olan 60000 adet meşe 

cari hat traversi kapalı zarf usulile 20.2.939 pazartesi gü· 
nü saat 16 da Sirkecide 9 işletme binasında eksiltme 
komisyonu tarafından satın alınacakhr. isteklilerin kanuni 
vesika ve 12650k lıra teminat ve tekliflerini ihtiv" ede-

malzemeıi. 

Yukarda yazılı iki kalem eşyanın gösterilen fıl'iln ve uatlerlnde 
pa~arlıkları yapılacaktır. 

Şartname ve evıafları komisyondadır. Görülebilir. 
İıteklilt:rin fÜD ve uatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vemikalarile birlikte Galata eski ltbalit gümrilğQndeki kom iıyc.ına 
ıelmeleri. 

••• 
500 m3 adi taş alınacaktır. Bak: 

ilinlanna. 

••• 

lst~nbul Belediyesi 

Kuzu 
SGt Kuzuıu 

Tiftik 
Keç1 
Oğlak 

Şark öici~n 
Ökftz 
İnek 
Dana 

59 

3 

49 
40 

4 

1 Hi5 

207 

16402 
10181 

436 

15 -

13 -

9-
11 50 
13 -

18 -

13 -

14 75 
16 -
13 50 

Boğa • 
Mandıs 17 6 ,,01 .. lÖ -~. 14 - 111.t\h~ 

siltunund~ / L-M·a-la_k ___ ..:_;;a;m3_4 ___ 684_9 ..... __..;;;:::;12==;;:;;;;;;;;;;:;;;13=2-5 'il' 
1500 kilo çıv1 alınacaktır. ~ak: 

Çanakkale Mst. ~vk. SAK ilioına. 
kerP-ste 



S Şubat 1919 

Zak, Zahire, Et ve Sebze: 
Urfa Tllmen Sahnalma Komisyondan: 
Ait oldutu Muh. Bed. Muvakkat T. Ek. Ek. S. 

birHk tekli tarihi 
Lira K. Lira K. 

Merku bir- 16500 1237 50 kapalı 15·2·39 10 
likleri ıarf çarıamba 

Un Biricik 24000 1800 • ,. 15 

l:'- . Hd. TB. 
1(•1ltııa . h b il, . eye konulan arpa ye unun mıkdarları mu ammen e-

• ta blu•alckat teminatları eksiltmelerinin ıekli ve icra11 tarih 
••tlerj k lt Yu arda yaıı:ılmııtar. 
lJ•af ve tealim tartları ıösteren ıartn.ameaini istekliler her 

V ~•da Ulmea utınalrna komisyonunda okuyabilir. 
• llO • tlc .

1 
blısyonda para11:ı alınabilir. 

"
~. trneler Urfada tümen aabnalma komisyonunda yukarda ya• 
•lll t .b 1'•1'ı· •rı ve ıaatlerde yapılacaktır. . 

1 
ıf nıektubları eluiltmenin yukarda yazılı açma 1&atınden 

~~t. •"Vveline kadar 1atınalma komisyonu reislitine makbuz 
td·ıılınde verilmit olacaktır. Bu saatte& sonra mektuplar ka· 

'latı hleı. 2490 1ayılı kanunun 34 en maddesinde istenilen ve
blll uyrun tekilde polla ile ıBnderilecek teklif mektupları 
Ş edilir. 
i:rtıı•ııaenin 4 cO maddesinde istenilen veıikalar muvakkat 
•tın ltonuldutu aarf içeraine konulacaklar. 

\ıa.ir levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
t l~fr Komutanlığı birlikleri hayvanata için 300,000 ki · 

2~ af kapalı zarfla eksiltmeye_ konulmuştur. İhalesi 
39 cuma günü saat 16 da lımirde Kıılada İzmir 

•tıın .. . l' - . 1 k . d 1 kt h . amır ıgı satına ma omısyocun a yapı aca ır. 

tlrl ın bedeli 16500 lira, ilk teminata 1237 lira 50 kurt· Şartnamesi herıün komiıyonda görülebilir. 
•ikleld~.lerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair 

1~' goatereceklerdir· Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
· 1caounun 2 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla te· 
t't "e teklif mektublarını ihale saatinden en az bir 

11 
'"ve} İzmirde levazım Amirliği aatmalma komisyo

a \'ermeleri. 

inşaat Malzemesi 
1 lıtanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları t• 

Çı )erli 50 kr.lık torbuı 300 - 400 
: 1 • 40 80 - 90 :: 

• illan 50 : : 350 - 400 ~ 
'
1
' 1t v. erlı" kilosu 

.. 11 - 12 ~ ecnebi 
eııto yerli 95 - 100 ~ . 50 kg. çuvalı 

... b" iıı· ecne ı 
1 ( • ., ınoıaıltten) 

') (çimentodan) 
'" ecnebi ,, 

te • (akıamı) 

.. ' <••) 

., (toı) 
.t (taı) ..... 
" ıt (Bakırköy) 
,, (Eslcişebir~ 
" (Kütahya) 
~k (Büyükdere) 
" (çhaento) 
,, (toprak) 
., (dökme boru) 
•r (ecnebi) 
ııt~'r ( verli işlenmiş) 

1t ' (Büyülcdere preııe) 
., (Feriköy d eliksiz) 
., (Kitıthaae delildi) 
1t ( n delikıiz) 
" (ateı, yerli) 
1t ( n ecnebi) 

50 ,, " 
taaeai 

" 
" 
" tonu 

" 
tt 

taneai 
n 

" ,. 
aantimi 
numarası 

kilosu 
.. 

Metre mikabı 
bini 

" 
" 
" tanesi 

" er (franıız prese) 
eate (d- ,. 

,, oşemelilt köknar) Metre mikabı 
" (çıralı , limbalı) n 

,, (1avanlılc: köknar kordonlu) n 
., (kaplamalık çıralı) ,, 

(ııvadibi köknar) 
(pervaılılr. köknar) : 

5 7 
4 

5,50- 7 
6,50- 10 

800 - 1000 
600 - 700 

o, 75 1 

11 

3,50-
17 
19 

8 
12 

3 
4 

18 
20 

- 800 
- 3500 

13oO -1500 
1500 -1800 
1800 -2100 

10 13 
27 - 28 
20 - 22 
3900-4800 
4200 - 5200 
4200 - 5000 
4200 - 5200 
4500-;';200 
4500- 5200 

........................................ 
Demir ve Madeniyat 

L İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 
-~., 
İııko (Tahta ve yuvarlak) ki101U 68 
•ı.ı· " 24,50- 26 
., ır (Caınlalt köşebent) ,, Jl,50 - 12,50 
., (Dört köşe, lama, yuvarlak) " 10,50- 11 
,. (Mthlık silme) ,, 12 - 13 
., (Putrel) ,. 10,50 

(Siyah çember) ,. 13 13,50 
(Yuvarlak çubuk) • 10,50- 11 

(Çubuk) 
(Galvaniıı.H düz) 
( ,. oluklu) 
(siyah) 

Bu allıam 

aaat 20,lO da 

KOMEDi KISMı 

ttlı,lıkiar komediıi 
koıaıe...1· 

111• 4 perde 

" 14,50- 16,50 
,. 

" ,. 

" 

20 - 24 
21 - 22 
14 - 18 

İıtanbul Beledlyeai 
Şeblr Tiyatroe• 
Te,ebaıı 

DRAM KISMl 

Bu akıam 

.. at 20,30 

Bir misafir geldi 
5 Perde 

~ 

i 

1 

fılONAKASA GAZET!SI 

[ İstanbul Belediyesinden: 

Daire adı l9ia ciaıi ve mahiyeti 

Üsküdarda Çakırcı Ha1an maballHinin Ah· 
ali ıokatı kaldırım tamiri 

Karaağaç mlleaseaabnea otopıl binası inıaaı 

Karaataç milHseaatında et askı tertibatının 
tamiri 

Keşif 

bedeli 
lira kr. 

1J21 38 

1486 sı 

1119 eo 

lıı. 
teminatı 

lira kr. 

99 10 

111 51 

158 97 

DairHi, adı, cinai, miktarı, keıtf bedeli yukarıda yazılı bulu
nan itler ayrı ayrı açık •ksiltmeye konulmu9tur. Eksiltm·e 10.2.939 
cuma pnü 1aat 14,30 da Daimi Encümende yapılacakbr. Ketif 
evraLı ve tartnameler Levazım Müdürlntünde görülebilir. istek
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan ba9ka bu ite benzer it 
yaptıtına dair eksiltmeden evvf'l Fen İşleri Müdürlütünden ala
cakları fen ehliyet ve.ikalarile hizalarında ıösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukar1da yazılı sründe uat 14,30 
da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (604) 

• • • 

Eminönü KaJmakamlıtı dahilinde yolların 
tamiri için 500 metre miklp adi tat 

Küçükayaaofyada kaleei sokatının adi kal· 
dırım tamiri 

Küçükpazarda ldiç sokatı adi kaldırım tamiri 
Üsküdarda eski Katırcılar Yeni Ferah so· 

Muhammen ilk 
bedeli teminatı 

1000 00 

1308 32 
656 58 

75 00 

98 12 
49 ,24 

katı kaldıram tamiri 702 47 52 69 
Yukarıda keşif beC:lelleri yazılı itler ayrı ayrı açık ekıiltmeye 

konulmuıtur. Keşif evrakile ıartnameleri Levazım MGdürUiiünde 
16rülebilir. istekliler 2490 sayıla kananda yazılı veıika n tamirat 
için Fen işleri MOdürliltOnden alacaklan fen ehliyet vesikaaile 
hizalarında gaıterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera • 
her 13.2.939 pazartesi ıllaü saat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (656) 

Kayseri Vilayetinden : 
Bünyan civarından çıkan ve Beydetirmen\ cıvarında Kıııl lr

m a. ta dökiUen Saramaakh ıuyunun 100 kilometrelik kıımının etüt 
edilmit ve fenni keşfinin tanzim işine mevcut şartname mucibin
ce ekıiltmeye konulmvı ve bedel keşfi iki bin liradan ibaret bu· 
lunmuş ehliyeti 16 Şubat 1939 Pertembe gilnü icra kılınacağından 
taliplerin yü:ıde yedi buçuk teıııinatı muvakkate akçelerile birlik
te Kayseri Villyet Makamına mOracaatları illn olunur. 

(701) 2-4 

lmtipa .....,; .. ,. .. iti-i 
Direlrtlr6: 1...a Girit 

Baaddıiı 1•: ARTUN .. ......., 
Galata Billir ..-. Ne. 11 

(Dördüncü sayfadan devam ) 

Tllkllrük bokkuı (Tophane Lvz.) ,,,: 944 

Yulaf (lst. Emniyet Mlld.) No 945 

Evrakı matbaa tabettirilmesi {lst. Komut .) No 945 

Sayfa 3 

!lektrlk santralı için dizel elektrojen rrubu (Edremit Beled.) No 945 

Battaniye (Denia Lvs .) .No 945 
Benzin (Maliye Yek.) No 946 
Kristal yaıı takımı ve tonga ipi (lnhll. U. Müd.) No t46 
Parke inı. (lımir 8eled.t No 947 

Boya ve lak (Türkkuşu Genel Dir .) No 947 

Sadeyaf, zeytin tane'i ve beyaz peynir (Kastamonu Balre -'aaat Ok.) 
No 948 

Bohçahlt saç (Ask. Fabr. U. Mftd.) No 949 
• Külıerçile çuvalı (lst. Ask. Fabr.) No 950 

• Bolindir markalı motör (Tophane Lvz.) No 951 
Büfe (Tophane Lv:ı .) No 951 

Kok kömürü tahmil ve tahliyesi (DDY) No 951 

Sivil elbise (Kastamonu Lisesi Dir.) No 956 
İç ve dış listiği (Çanak. Mat . Mvk.) No 957 

Hamam takımı (Topltane Lvz.) No 952 

Saraç malzemesi ve ayakkabı tamir malıı.emeıi (G'imr. Mub. Gen. Ko-
mut.) No 952 

Sandal (Gtlmr. Mub. Genel Komut.) No 956 

• Kere.lelik ağaç (lıparta Orman Müd.) No 956 
Hastane bina11 iaf. (Mardin Vil.) No 958 
Veteriner ileti (Gilmr. Muh. Genel Komut. lıt.) No 958 

» 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ız:= t 

Muhammen 8. % 15 
Beheri Tutarı teminat 

Cinsi Miktarı Kr. S. L. Kr. L. Kr. 

Çul 10214 kilo «S 50 863 Q1 99 58 
Çuval 2700 ,, 10 50 283 50 42 53 
Kanaviçe 2921 ,, 12 - 350 52 52 58 
Kola çuvalı 350 adet 9 - 31 50 4 7i 
ip 6531 kr. 13 50 ssı 68 ıa2 25 
Kınnap 4128 ,. 13 50 651 78 97 77 

1- Yukarıda cin,. ve miktarı yazılı ıskarta sargı ve ip· 
ler ayrı ayrı pazarlık uıuliyle satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hiza• 
lannda gösterilmiştir. 

ili- Arttırma, 8.2.939 tarihine rasthyan çarşamba günü 
saat 14 de baılamak üzere Kabataıta Levazım ve Muba
yaat Şubesinde müteıekkil Satıı Komisyonunda yapıla
caktır. 

· iV- Nllmuneler bergiln s6zü geçen Şubede g6rülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen glin ve saatte 

yüzde 15 teminatları ile yukanda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilin olunur (444) 4-4 

Cumhuriyet Merkez Bankasmm 2s.1.939 vaziyeti 

AKTif 
Kasa: 
Altın: Safi kilovam 17.159.986 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

1 
Lira 

24.136.893.1 
10.971.948 -

1.211.847.79 

760.959.9 l 

3 Altın: Safi kiloıram 9.054.614 12.736.038.3 
Alhna tahvili kabil 

Serbest dövizler 7.692.8.1 
Diter dövi:ıler ve 

Borçlu kliring bakiyesi 9. 786.51O.75 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edilen ev· 

rakı nakdiye karşılığı 158.748.563 -
Kanunun 6·8 inci mad

delerine tevfikan ha
zine tarafından vaki tediyat 16.285.632 -

Senedat CDzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari Senedat 

Esham ve TahvilAt Cüzdanı: 
A - Derulade edilen enakı 

nakdiyenin kartılıtı E ... 
ham ve Tabvillt (itiba-

85.074.484.03 

ri kıymetle) 40.913.188.39 
B - Serbest eıham ve tahvilat 7.543.044.27 

Avanslar : 
. Hui•eye kısa vadeli avam 
Altın ve Davi:ı ÜHrine 
Tahvilit üıerlne 

Hissedarlar 
Muhtelif 

191.287.61 
7.897.877.75 

Yekan 

Lira 

36.320.868.90 

760.959.91 

22.530.24 J.91 

142.462 .. 931-

85.07 4.484.03 

48.457.t.12.66 

8.094.185.36 
4.500.000.-

10.637.242.20 

358.8.17 .945.97 

Sermaye 
ihtiyat Akçesi: 

PAS IF 

Adi ve fevkalide 
HuıU.i 

TedavDldeki Banknotlar: 
• Derubde edilen evrakı 

Lira 
2.712.234.11 
6.000.000.-

nakdiye 158.748.563.-
Kanunun 6-8 inci maddele-

rine tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat 16.28~632.-

Deruhde edilen evrakı nak-
diye bakiye1i 142.462.931 .-

Kartılıtı tamamen Altan ola-
rak iliveten tedavüle 
vaıedilen 19.000.000.-

Reeıkont mukabili lllve· 
ten teda. vaıed. 37 .000.000.-

Türk Lirası Mevduatı . 
D6viz taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil davlzler 3.819.67 
Diger dövizler ve alacaklı 

kliring bakiyeleri 23.306.811 .36 

Muhtelif 

Yelı611 

Lira 

15.000.000.-

8.712.234.11 

199.462.931.-

20.934.940. 76 

23.310.831.03 
9'2.417.209.07 

358.837.847.97 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lıkonte haddi yüzde 4 Altın lberide avans ytlzde 3 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix 

d'adjudicat estimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Heblllement - Cheuaeurea - Ttaaue - Culra 

Confectlon uniformeı d'hiver : 1385 •omplet· 
Paletotı ı 426 p. 

Pli caeb 18643 -

Bola de Conatructlon, Planchea Poteaux ate 

Bois de constr. : 318560 m3 Pli cach le m3 52 50 
Traverse• en bois de cb~ne pour vole etroite: 

60000 p. (cah. eh. P. l 140) 

DIY81'9 

Articlea de Hllerie : 7 lotı. 

" pour rep.ration de chuııuru : 7 
lota. 

Plomb eamelote : 18370 le. 
Piecu de rechangea pour machine marque 
Sterling Kost : 19 lotı. Piices de rechanrea 

,, 

Gr• a gre 
Publique 

Pli cub 
,, 

228000 -

944 19 
763 80 

5327 30 
8059 -

marque "Buda. : 5 lots 
Cloua : 1,5 t. 

" 
le k. o 19 

Materiaux de c:onatruction: 7 lota 

Provlalone 

Orr• ı 600 t. 
Farine ı 200 t. 
Avoiae ı SOO t. 

Gre a rre 

Plt caeb 

" 

16500 -
24000 -
16500 -

M em e n t o de s F o u r n i s s e u r s !I 

Lundi 6·2-939 

Fil en bobine (Min. Def. Nat.) No 905 
Cible ıous·tcrrain ete. (Oir. Telephoncs lst) No 916 
RPp. route echelle Caddeboatnn (Mun. lstanbul) No 946 
Luncttea pour aviateur (Min. Def. Nat.) No 917 
Kilimı et etoffe pour uniformca d'ete (Com. Acb. Command. Gen. 

Gend. Ank.) No 937 

Peau roure et verte (Ch. de Fer Etat) No 939 
Constr. konak rouv~rnemental (Dir. Fiıc Tatvan) No 939 
Rep. chauasee (Dir. Vakoufa Kadıköy) No 940 
Compteur electrique div. wolt et amper (Minist. Trav. Pub. Dir Gen. 

Af. Elec., No 943 

Cbaudiere pour chauffage central (Dir. Lycee Galatasaray) No 943 
Trav. d'arrangement İl la place Taı:im (Mun. lstanbul) No 943 
Conıtr. bit. t1ervice prefecture (Dir. Trav. Pub. Balıkesir) No 94' 
Sable (Dir.'' Gen. Fabr. Militaires) No 944 
Benzine et motorine (Dir. Gen. MonopolH) No 945 
Chaiue1, cadenas et •nere (Com. Ach. Command. Gen. Surv. Doaan.) 

Iıt.) No 944 
Petrole (Oiv. Viıo) No 945 

IHtal. caauffare central (Dir. Vakoufı Paralar) No 945 
Coıtumea et chausaurea (Dir. Ecoles Second. Balıkeair) No 945 

• pour ecoliera et ecolierca (Dir. Ecolc Prof. Musique) 
No 946 

Fil de coton pour chaussetteç (Com. Ach. Gend. Gedikpaşa} No 946 
Fourniture de bureau (Mun. lstanbul) No 946 
Medicaaentıı et articlcs sanitairu (Dir. Vakoufı Ist.) No 946 
Div. provisions (Dir. Foyer Ecolier Koc

0

aeli i lst.) No 946 
Fabrication de manches pour pellea, piochea et marteaux (Dir. Ex· 

ploitation For~t Etat) No 946 • 
Choux, epinarda et poirreaux (lntend. Ankara) No 947 
• Peaux de mouton, cbhra et boeuf (Ligue Aviation Turque Sue. 

Gireson) No 947 

Trav. enfonceme.t palpanche ete. (Ch. de Fer Etat) No 947 
Etagere, armoiru, chevalet ete. (Dir. 3eme Ecole Second. Anlc .) 

No 949 

Lita portatif•, costumes, bottines, gourdcs en aluminium ete. (lntend. 
An.k.) NJ 949 

Lait, yorbourt, cri'me et beurre (Com. Acb. Ecole Sacond. ADk.) 
No 949 

Traver&es en boiı do dne (Ch. de Fer Etat) ~o 949 
Montre cronometre, caisseı pour mınoeuvre (l'lt. Ankara) No 949 
Sacs a outlllıre (Min. Def. Nat.) No 949 
Creusement dea fossee, constr. maisons pour fonctionnairea at adduc· 

duction d'eau (Dir. GeD. Sümer Bank) No 950 
• Coqu• de remorqHur (Dir. Deniıb&Dk Suc. ı.t.) No 950 

Caution. 
pro•isoire 

Lieu d'adjudication et dı.ı 

Cabier de1 Charreı 
Joura Heure 

1398 23 8 'm• Exploit. Cb. da Fer Etat l&mir 13-2-39 11 -

• 

12650 -
Com. Acb. Place Forte Çanakkale 16-!-39 11 -
9 eme Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 20-2-39 16 -

· Caiase1 Ankara 

71 -
SB -

Com. Ach. Com. G . Surv. Douan. lıt. 7-2-39 11 
7-2·39 15 15 

399 55 
605 -

Dlr . Telephonea lıtanbul 
Com. Ach. Com. G. Surv. Oouan. 

lataııbol 

8-2-39 15 -
JJ-2·'9 16 -

Com. Ada. Place Ferte Çanakkale 16-:Z-39 11 -
Com. Acb. Command. (ıt. Fiadikli 7·2-39 11 -

12S7 SO 
1800 -
1237 50 

Com. Aob. Div. Urfa 

• 
Coaa. Aeb. latend. lzmir 

15-2-39 10 -
U-2-39 1~ -
10-2-J9 16 -

Constr. konak gouvernemental, atelier et palaisde Juıtice (Dir. Trav. 
Pub. Kastamonu) No 951 

Dir. bit. sanitaire (Ch. de Fer Etat Malatya) No 951 
Coke (Hôpital Modele Diyarbakır) No 951 
• Bles (Ligue Aviation Turque Suc. Ilgın) No 951 
• Armoircs, tableı et articles d'inventaire (Dir. Douaneı Kars) No 951 
Conttr. chıusaee (Vil. Gaziıntep) No 951 
Articlea pour cylindres (Vil. Samıun, No 951 

"• d'ameublement pour bôtel, c11ino et reltaurant (Vil. Mufla) 
Ho 953 

Citrons (lnt. Tophane) No 953 
Rı'p. bat. maiaon penale (Dir. Trav. Pub. Sivas) No 954 
• Auto marquc Doıoto (Deflerdarat Ankara) No 954 
Pierres paveı (Muııicip. lıtanbul) No 955 
DiY. r~p. a la bit. faculte de medecine (Com. Ach. Universite lst.) 

No 956 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. lıparta) No 956 
Rep. moıquee (Dir. Vakoufı Kastamonu) No 956 
Sucre et raiılnı 11ca (Div. Vize) No 957 
Poteaux en fer, traveraoıı, bouloaa et ecrou (Municip. Ezine) No 958 
• Machine d'imprimerlc et acce11oirH (Ch. de Fer Etatı !rıur•ıa) 

No 958 
• Fer, tayaax et tôlH (Dir. Vakoufı Kan) No 9~8 

.. 

Mardi 7.2.939 

Accumulateun en acier (Ch. de Fer Etat) No 913 
Etoffe pour capotaı (Com. Aeb. Command. Gtn. Gandarm. Anlc.) 

No 939 
Ampoulea eleotriquH (Miniıt. Trav. Pub. Olr. Oen. Af. lleotric) 

No 940 
Con.tr. d6pl>t de benzine (Vil. Ankara) No 9'40 
Daloira, marteauır, pellea (Dir. P.T.T. 1.tanbul) No 942 
CoD1tr. ı-araıe• (Min. Def. Nat ) No 942 

,. bitiııse a Balilceıir et Kütahya (Min. Def. Nat.) No 943 
Artieles d'ameublement (Ch. de Fer Etat) Ne 943 
Sulfate d'aloaine et chlore (Municipalite Ankara) No 944 
Cracho\ra (lntnd. Tophane) No 944 
Avoine (Dir. Sorete Istanbul) No 945 
lmpreasion de reriıtre (Command. lıtnbul) No 945 
Groupe electrorino (MH. Edremit) No 945 
Couverturea (lntead. Maritime) No 94S 
Benı.ine (Miaiıtere Financeı) No 946 
Fournlture de bureau an criatal et ficelle (Dir. Gea Monopola1) No 94ft 
Constr. pav'• (Mun, lımir) No 947 
Peinture (Oir. Gen. TOrkkuşu) No 947 
Beurre1 oliveı et fromare (Dir. Eaole Metler Kaatamoau) No 948 
Tôle {FabriquH MilitairH) No 949 
• Sacı de aalp~tre (Fabriqueı Milit.) No 950 
• Moteur marquo Bolindir (lnteacıl. Tophane) Ne 9S1 
Buffat (lntend. Tophane) No 9Sl 

ı . Cbargemement et decbargement de charbon (Ch. de Fer Etafl 1 Coı,ume1 (Oir. Lycee Kastamonu) No 956 
Cbambre i air et pneux (Com. Acb. Place Forte Çanak.} N° 
Articles pour bain (lntcad. Tophane) No 952 J 

,. do sellerie et pour rep. de obaussure (Com. Acb. Co 
Gen. Surv. Oooan. lıt.) No 952 

Barque (Com. Aeh. Command. Gen. Survcil. Oouan. lst.) N° 
• Boiı de aapin (Dir. For~te Isparta) No 956 
Conıtr. bltlue bôpital (Vil. Mardin) No 958 
Artlclea de v6teriaaire (Com. Ach. Command. Gen. Sarvell· 

lıt.) No 958 ~ 

l!!!'-f~~~M~ü~t~e~a~h~h~i~t~ı~e~r~i~n~T~a~!~viT!1 

Pazartesi 6-2-939 

Makara ipliği (MMV) ~'! 905 • 
6 Denizalh ve kurıunlu kara kablosu (lııt. Telefon Müd.) .!'\! 91 

Caddeboatan iskele yolu tamiri (lal. Beled.) .\2 946 
Uçuı gözltiğil (MMV) J\! 917 • • 

9 Kilim ile yazlık elbiselik kumaı (Jandr. C en Kom. Anlc.) ~ 
D&ıemeUk kırmızı ve yeşil deri (DDY) .\! 939 
Tatvan hükOmet konağı inı. (Tatvan MalmQd.) .\! 939 
Kaldınm ve fO&e tamiri (Kadıköy Vakıf. Dir.) S! 940 
Dıvar int· (Seyhan Vakıf. Oir.) J\! 943 
Elektrik cereyan sayıcısı muhtelH voltaj ve ampcraj (Nafıa V•k 

E.lek. lıl. Gen. Dir.) J( 943 
Kalorifer kazanı (Galatasaray Lisesi SAK) •'! 943 
Taltıim meydanının tanzimi (lst. Beled.) .M 943 
Limaa dairt'!si inş. tBalı\ceair Naha Müd.) .\' 943 
Ceviır fıstık, üz.Um ve incir (Galatasaray Liıcsi SAK) .:'! 944 

' 1 
Kuvarait kumu (Ask. Fabr. U. Müd.) S 944 
lenıria ve motörin (lnhiı. U. Mod.) .;'\~ 945 
Zinoir kilit ve admiraltı demiri (Gümr. Muh. Ocn. Komut. lıt)' 
Gaz yatı (Vize Tüm ) J\! 945 
Kalorifer tesiı. (lıt. Vakıf Paralar Müd.) J\! 945 
Elbiae ve iskarpin (Bahkeair Ortaok. SAK) .\! 946 4 
Elbiıe erkek ve kız talebeleri için (Ank. Müzik Ô~r. Ok.) ~"\'! 
Çoraplık tire iplifi (lıt. Jandr. SAK) .;'\! 946 
Kırtasiye levazımı (lst . Beled.) .\~ 946 
lliç ve malzeme (lıt. Vakıf. Dir.) X• 946 
Muhtelif erzak (lst. Kocaeli Talebe Yurdu Dir.) .:\! 946 
Kezma, kürek ve balta aapları imali (Devlet Orman İşi. M.) Sı 
Pırasa iapanak ve lahana (Aok. Lv.z.) .~ 947 
• Koyun, keçi ve sığır deriıi (THK Giresun Şub.} X• 947 
Lllfıen palplan~e çakılması işi (DDY) X! 947 
Etajer, dolap, kütüphane, portmanto, sehpa v.s. (Anlc. 3 cü Ortl 

Dir.) J\! 949 
Portntif karyola (Ank. Lv:ıı .) .\'! 949 
Süt, yofurt, lcnymak ve tereyağ (Ank. Ortaok. SAK) .Y• 949 
Elbise, battaniye ve çizme (Ank. Lv.z.) .\! 949 
Meşe cari hat traversi (DDYt X 949 
Kronometre aaat, manevra sandı~ı ve aluminium mıı.tra (Anlc. L\'' 
Küçük komplo edevat çantası (MMV) .ı\! 949 
Hendek kazılması, boru döşenmesi, su hazneleri yap. ve melll11r 

leri inş. (Sümer Bank U. Mfid.) ''! 950 
• Romork.ör tek.nesi (Oenizbaok l.t. Şub.) X! 950 
Hükumet kona2'& lnı. (Kastamonu Naha Müd.) .\! 951 
Atölye bin111 in4. ,, ,, ,, .ı\'! 95 l 
Adliye n ,, ,, ., • X• 951 
Sıhhiye • ,, (DDY Malatya) .\! 951 
Kok. kömürü (Diyarbakır Niimune Hast.) !\! 951 

• • 8u1'-day (THK Ilgın Şub., .ı\; 951 
" K G k Mu·d .) .\· .• 951 • Masa, dolab v.s. demirbaş eşya ( ars ümrü 

Şose inı. (Gaziantep Vil.) X• 951 
Silindir için mabem (Samsun Vil .) .lY! 951 
Otel, kaıino ve lokanta için karyola, yatak, sandaly., masa "'·' 

(~utla Vil.) .ı\! 953 
Limon tTophancı Lvıı:.) 1'! 953 
Cesaevi tamiri (Sıvas Nafıa Müd ) N! 954 
• Dosoto marka otomobil (Ank. Defterdar.) .;\~ 954 
Parke taşı {lıt. Bcled.) J\! 955 
Tab fakültesinde yap. tamirat (lıt. Üniverıt. SAK) J\! 956 
Sıfır ati (lıparta Aak. SAK) 956 
Cami tamiri (Kastamonu Vakıf. Oir.) J\! 956 
Şeker ve üıüm ıVize Tüm.) J\! 957 • 
Demir direk, traver1 demiri, eivata ve somun (Ezi~e Bcled.) li' 
• Matbaa makineleri ve edevatı (DDY Erzurum, .\_ 958 
• Demir aaç, boru, ray v . ı. (Kara Vakıf. Memur.) X! 958 

Salı 7-2·939 

Çelik akümülltör ve teferruatı (DDY) • ! 913 • 
Kaputluk k.umaf (jandr. Genel Komut. Ank.) .~· .9~9 
Elektrik ampulu (Nafıa Vek. lat. Elek. I~. MGd.) .N! 949 
Benzin deposu İ•I· (ADk. Yal.) J\-. 940 
Balta, k.e11r, d91tare ve kürek dst. PTT Müd.) .\' 942 
Garaj int· (MMV) J\! 942 
Balıkuirde ve K\itabyada yap. bina inf. (MMV) .~-. 94B 
Anlc. rarı gazinosu i9in mefruşat (DDY) X· 943 
Tutla, taş ve beton itçiliti (Kırklareli. CHP lıy&n.) .\! 944 
Sülfat dalonın ve klor (Ank. Beled.) J\! 944 

(Devamı a ncG nhifede) 
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