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Cl) M Ü N AK A SAL A R 

işleri ve Malzemesi- Harita 
ı.l 

t
illlbu1 Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
•t b 
\ll an ul deniz yolları müdürlüğü emrindeki 42 N. la 

~ittt~ ?1°törü makineıinio tamiri pazarlığı 27.12.937 
tsı .. ·- d T · İt(j ~. gunu ıaat 14,30 a ophanede lıt. Levazım 

li ~1 ~atınalma komisyonunda yapılacaktır. Keıif be 
lıra teminatı 13,50 liradır. Keıfi komiıyo11da ıö· 

Kula Belediyeıi 30-12-37 15 -

' rülebilir. isteklilerin kanuni belgelerile belli saatte ko
misyona gelmeleri. 

İzmir Nafıa Müdiirlüilinden: 

1448 lira 4 kurut açın tutarlı Urla iskelesinde Güm
rük. muhafaza bölüğü talimgah kuraiınıa onarılmaıı 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iıteklilerin 1 

2490 sayılı yasa hükümlerine ıöre haıırlayacakları te
minatlarile birlikte 6. 1 .938 perşembe günü saat 15 de İz
mir Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyona baş vur
maları. 

Balikesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

Pazarlığa konulan iş: Balıkesir-Bandırma yolundaki 3 
adet menfezin tamiridir. 

Keşif bedeli 2.150 liradır. muvr:~kkat teminatı 176 lira 
25 kuruştur. 

Pazarlık 6. l .938 perşembe günü saat 15 de hükümet 
binasında encümeni vilayet odasında yapılacaktır. 

Keşifname ve teferruatını görmek isteyenler Nafıa da· 
iresinde 'W'e encümen kaleminde görebilirler. 

İsteklilerin muayyen vakitte encümeni daimiye müra
caatları ilan olunur. 

Akhisar Belediye Reisliğinden: 

Akhisarda yaptırılacak Belediye binasının pro1esı mü· 
sabakaya konulmu tur. İstekli mimar ve mühendislerin 
şer iti anlamak üz:ere Belediyemize müracaatları ilin o
lunur. 

flektırik, Ha\1agazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
• • • 

Paşa bahçe Mü kirat Fabrika ı için 1 ade1 hir tonluk 
. e) yar elektrı k li i ... kt•le 'inci alınacaktır . Bak: lnlıi::ıarlar 
Umuır. Müd. llanlnrma. 

Mensucat-Elbi e-Kundura-Çamaşır v ~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Dikimevleri için 1 O bin metre çantalık . ara bezinin 
kapalı zarfına istekli çıkmadığından 24.12.937 cuma gü
nü saat 14 te Tophanede İstanbul levaz:ım amirliği satın
alma komisyonunda pazar)ıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5700 lira, ilk teminatı 427,50 liradır. Şart
name ve nümunesi komısyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgelerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

Alınacak malın c · nsi Miktarı M. bed. Tem. mik. 
Lacivert elbise 50·55 takım 18 lira 75 lira 
İ karpin 50-55 çift 4,25 17,55 

Edirne lisesi parasız yattlı talebeleri ıçnı yukarda 
mikdarları yazılı elbise ve iskarpic açık eksiltmeye kon
muştur. Eksiltme 4.1.938 sail günii saat 14 de Kültür Di
rektörlüğü dairesinde yapılacaktır. İsteklilerin ıartname
lerini görmek üzere her gün okul idaresine müracaatları 
ilin olunur. 

Matbaa işleri, l(ırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Ba§vekalet İstastisiik Genel Direktörlüğü 
Arttırma, Ek iltme ve İhale Komisyonundan: 

1- 300-500 sahife tahmin olunan genel nufus sayımı
nın memleket itibariyle umumi netıcelerini gösteren 5 bin 
adet kitabın kapalı zarf usuliyle eksiltmesine ~alip çıkma
dıiı için pazarlıkla eksiltme ve ihale yapılacaktır . 

2 Pazarlıkla eksiltme 7.1.938 cuma günü saat 15,30 
da Umum müdürlük binasında toplanacak olan Komisyoo
yonda açılacaktır. 

3- Nümune dairede görülecektir. Şartname komisyoı:ıı 
katipliğinden bedelsiz olarak istenebilir. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve~· 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

H. Paş deposuna bir sene zarfındr vürut edecek 40 
bin ton maden kömürünün vagonlardan yere boşatılması 
ve yerden Makina ve vagonlara yükletmesi işi 7 .1.938 ta· 
rihine müsadif cuma günü saat J 5 de H. Paşa gar binası 



dahilinde 1 inci İşletme komisyonu tarafından kapalı zarf 
usulile ihale yapılacaktır. 

Beher ton kömürsn tahliyesi ıçm 1 O kuruş ve tahmil 
için de 13 kuruş muhammen bedel konmuştur. 

İsteklilerin 690 lira muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları resmi gazetelerin 7.5.936 tarih ve 
3297 N.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname da
iresinde alınmış vesika ve tekliflerin ayni gün saat 14 e 
kadar Komisvon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu işe ait 
şartnameler H. Paş~ depo şefliğile H. Paşa 1 inci işletme 
komisyonu tarafından parasız olarak verilir. 

)arı ~aat 14 e kadar kabul olunur. Ek .... iltmt> ıçın belli ~üıı 
ve saatte komi yonda bulunulması. 

Deniz l..ıf rnzıın .'atına ima Koıni~vonun<laıı: 

Tahmin edilen \luvak lPm. 

Cin!:'i Miktarı lıedeli 

Kuru~ Lir~ Kuru~ 
. ığır eti 69768 kıl o 32 
Kuzu eti 28000 ., 43 ;~036 30 () 

Koyun eti l1ı229 ,. 43 

Müteferrik 

İzmir Belediyesinden: 

1 - \ ukarda cin. ve miktarları ile hir kilo-.una tahmin 
f:dilen hedeli VP. murnkkat teminatı val'ılı olaıı üc kalt>nı et, 
8.1.938 tarihine rastlayan cumartesi güııli aat l ı,5 de kapa· 

1 
lı zarf u:;ıılile alınmak: üzere ıniinııkasaya konulmuştur. 

Başkatiplikteki şartuamesi veçhile hava gazı fenerleri 
için 35 numaradan 4 bin 36 numaradan 3500 37 numa
radan 4500 ki ceman 12 bin amyant satın alınacaktır. 
Beher 35 numara 17, 36 numara 15 ve 37 numaralı am
yant 14 ku uştan muhammen bedeli 1835 liradır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 7. 1.38 cuma günü saat 16 dadır. iş· 
tirak için 138 liralık muv.ıkkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

Askeri Fabrikalar U. Müdur!üği.i Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2825 lira olan 115 adet Grafit poata 1 

Ankanda Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satıaalma komiı · 

yonurıca 8 tubat 938 sah günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak koınisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat te inat olan 211 lira S8 kuruş ve 2490 numa· 
rah kanunun 2 ve 3 m;addelerindeki ve1&ikle mezkür gün ve sa-
atte komiıyoaa müracaatları. 1 

• •. Tahmin edılen bedeli 4700 lira &lan 2 takım dekabaj ban
yosu Aakarada askeri fabrikalar umum müdürlüğü ubnalma ko
misyonunca 7 şubat 938 pazarteai ıünü ınat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parıtsız olarak komiayondaa veri
lir. 

Talipl rin muvakkat teminat olan 35ı lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 ınaddelerindeki veaaikle mezkur l'fin 
ve saatte komisyona müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Uumum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2694 lira 40 kuruş olar. 7 kalem 
muhtelif cins ve eb'atta duble süt beyaz, duble buzlu ve 
tel örgülü ce ile Marsilya biçinıi cam kiremit 10-1 ·938 
pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpeşada gar binası 
içindeki komisyon tarafından açık ek!iltme ile satın alı· 

nacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanuuun tayin ettiği ve

saik ve 202 lira 8 kuruşluk muvakkat teminatlarile bir· 
likte eksiltme günü saatine kadar komisyoua müracaatla
rı lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binası için· 
deki satmalma koıniı1yonu tarafından parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İsparta Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Denizli garnizonunun 151100 kilo ununun kilosu 13 ku
ruştan 11.1.938 salı günü saat 14 de kapalı zarfla ihalesi 
yapılacaktır. lık teminatı 147 4 liradır. isteklilerin teklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat evvel İspartada sa· 
tınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalınn Komisyonundan: 

Okulumuzun 937 mali yılma ait yai? -.ebzeihtiyacı 7.1.938 
tarihinde CğaloğlunJa Ji~<'lcr ıııulıa5ı'tıeciliğirıde saat 14· de 
toplanacak olan okul ::ıatınalmn konıi:srnnunda ihal.~ edilmr·k 
üzere açık ek iltmeye konulmuştur. 1-.teklilerin Kadıköy 
Acıhademde okul idaresine müracaatla ~artnanıeyi gfümdni 
ve ek~iltnıeye i~tirak için belli gün ve snatta ilk temiaat 
ınakhuıu \ t" Ticaret Oda .... ı 937 yılı belgeleriie komiıs ona gel· 
nıeleri teminatın ek--iltmeden hir aat evvel yatınlına~ı ilrm 
olunur. 

Nevi Miktarı Bedeli 
\ a~ sebze 9100kilo,1900 deınet4700 adet <J54 lira 

Teminatı 
72 lira 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 ~nkara garnizon müe:.:::>esderi için 90000 kilo ku· 
·un etinin kapalı zarfla Pk iltme i 7.1.938 saat 15 t~ Anka

ra Levazım amirliği .... atınalma komisyonuııdu yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 4050 ı lira ilk teminatı 3037 

lira 50 kuruştur. ~arlrıame i 203 kuruş mukabilinde komi -
yonJa alınahilir. Kanuni \e~ikalıırda buluııaıı teklif mektu!J. 

2- Bu üç kalem ete ait ~artname 203 kuruş ınukahi· 

liode Komisyondan hergiirı alınabilir. 

3 lsteklilerin 2490 ~avılı kanunun tarifotı dnhilirıdc 
tanıim ed~cekleri kapalı tı•klıf nwktublarını en g('>ç lwlli 
gün ve saatten bir :,aat evvt'linP. kadar Kasııııpa:;-ı.ıd.ı buluııarı 

Komi:,yon Başkanlığııı a makbuz ınukahiliııde \:erınele.ı i. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalına Komiı1yoııuudan : 

lstanhııl LeHızırn Amirli~inP lıağlı müe ~P.-.at için 27000 
kiloyufka 7. l.9:38 Guma :rün ii ~aat 15 tı- Tophanedt- ~al ıııalma 
Komi yonıında açık ı!ksiltme .... i yapılacaktır. Tahmin hı·deli 

\590 lira. ille t"minatı :314 lira 25 ktırıı~tıır. Şartıı ınıe . .,ı ko· 
mi .... yonda gfiriilı.;hilir. 1 teki ilerin kanııni b<>lg ·lrrİl t> hdli 
--aatlt> knmi!:ıyona gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği s ... tıoalma Komisyonundan: 

1- Ankara rarnizon ve harb okulu ihtiyacı olan 20 bin kilo 
elmanın 14.12.937 puarlıtında istekli çıkmadığın:fan .l.1.938 uat 
14 de Ankara Lvz. amirliği satınalma komisyonunda pazarhtı 
yakılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 4 bin lira ilk teminatı 300 liradır. 
Şartnameıi komiıyonunda görülür. İıtcklilerin kanuni vesika vu 

teminatlariyle komiayonda bulunmalara. 

ÜZ 
Kıılu Bel~dıye:sinden: 

Kula belediyesinin elek lrık fahrika-,ında lııılıınaıı iki kı
rık motiir Vf" aksamının tahminen 7500 kilo mikta. ındaki 
pik demirleri kilo~;u iki kuru~ ve ;300 kilo nıikt.ırrndakı :sa
rı tuncun kilosu 3 kıırıı~ ınuhanırrıeıı bedel le \e 20 giiıı 
müddetle açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. :~o. l 2.937 
per~cmlıe giinü -.aat lS te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin Ku· 
la belediye:,ine ınüraı•aat etmeleri ilan olunur. 

Mükelleflerin Nazarı Dikka ine: 
Mükelleflerden bazılarının adı puslalar veyahut senet

ler mu1:eabilinde borçlarını tediye etmek iatf dikleri anla
şılmıştır. 

Bülcümle vergi ve resimlerin sclahiyettar memurlar 
tarafından makbuz mukabili alınması şarttır. 

Bunun haricinde yapılacak tahsilatın resmi bir mabi· 
yeti haiz olmaması itibarile kabulüne ve mükellefler ta· 
rafından bu şekilde vukubulacak tediyatın, vergi borçla· 
rına mahsubuna kanunen imkan yoktur. Görülen lüzum 
üzerine keyfiyet ilan olunur. (8539) 1305 

• • • 

Ölçü Sahiplerinin Nazarı Dikkatıne: 

Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine gö ı e elle
rinde baskül, kantar, terazi, tartı, litre, ölçek metre gibi 
yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan bütün 6lçü sahip· 
lerinin en geç 31.1.938 günü akşamına kadar Emin6nü, 
Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, ayar memurluklarına, BakJrköy, 
Eyüp, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Adalar, Kay· 
makamlarile Kartal, Maltepe, Pendik, Yalova, Şile, Si 
livri, Çatalca Belediyelerine müracaat ederek her türlü 
ölçülerinin cinsi, boy veya çekeri ve mikdarını gosterir 
beyannamelerden alıp kullandıkları ve bulundurdukla rı bü
tün ölçiHerini siliksız ve temiz bir surette mezkür beyanna-

• me!ere mürekkebli kalemle yazıp 1.1.938 gününden en 
geç 31.1.938 günü akşamına kadar mıntıkaları ayar me
murluklarına, Kaymakamlıkların ve Belediyelerin göste
recekleri yerlere müracaatla kayıt ettirmeleri ve müracaat 
kaadı almaları lazımdır. Almıyanlar hakkında kanuni ta · 
kibat yapılaca;. ehemmiyetle ilan olunur. (8) (8554) 1306 

1 . n~~rlar U. 
•• l •• 

Udtl 

!-idaremizin Paşababçe Müskirat Fabri1 ası içio
1 nomesi mucibince l adet bir tonluk seyyar elektrik 
1 

kele vinci pazarlık usuliyle satın alınacakbr. 
il Montajı da dahil bütün teferruatiyle vinci0 

hammen bedeli sif İstanbul 8000 lira ve muvakkat tr 
nah 600 liradır. 

1IJ - Eksiltme 18.1.938 tarihine rastlayan salı 
saat 15 tc Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şuh' 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü 
Şubeden alınabilir. f 

V Eksiltmeye i,tirak etmek isteyen Firmalar. de 
mufassal teklif me, tub ve keıtaloğlarmı, kaldırma, •11 

ve firen tertibatını açık olarak gösteren resimlerioİı ~· 
loğlarını birinci sınıf bir firma olduklarını göste .. ·r e 
eksiltme gününden en az 7 gün evveline kadar fob 
lar Umum Müdürlüğti mü kir:ıt Fa >riknlar Şubesıoe 

' meleri ve münakasaya ıştirak edebilmek için de tek 
rir.iu kabulünü mutazammın vesik almaları tazırndıt· 

VI- isteklilerin pazarlık içi o t~yin edilen gün re 
atte-V· nci m..ıddede yazllı vesika ve yüzde 7,5 gii\lt' 
paralarile birlikte yukarıd adı geçeıı Komisyonc:ı ge 
leri ilan olunur. (8558\ 1307 1 

* 
"" "' 

l -Şartoamesi mucibince 1 2 beygir kuvvetinde 5 
redüksiyonlu elektrik motörü pazarlıklı satın alıoa.cll 

11 - Muhammen bedeli beheri 200 liradan tOOO 
ve muvakk. t teminatı 75 liradır. 

ili -Pazarlık 26.1.938 forihine rastlayan çarşanıb' 
nü saa saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubavaııt 
besiııdehi Ahm Komisyonunda vapılacakhr. 

l v Şartnameler parasız olarak her gün sözü g 
Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak etmek isteyenlerin fiatsıı 
lifle ·jni eksiltme güı Undan en a7. bir hafta evvelıne 
dar tasdik edilmek üz ·re İnhi ... arlar Umum Müdürlü~ 
tün Fabrikalar şubesi'1e vermeleri lazımdır. 

VI - isteklilerin pazarlık için tayin edilen 
sa •tte yüzde 7,5 güvenme p ralariyle birlikte 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan ol nur. 

(8294) 1268 2/ 

~==::::cc========================-=====~=====-

Muhammen bedeller', muvakkat teminatları ve eksilt[lle 
aşağıda y.ız lı lokomotif Tend r ve Vagon bandajları 2-2-1935 
şamba günü kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasınd' 
ayrı satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teıni11 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesi!>' 
tekliflerini aynı ıaat 14 e kadar komisyon Reisliğine ver 
lazımdır. 

Şartnameler 219 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelt 
satılmaktadır. (~382 1283 4 -4 

İsmi 

Loko ve tender 
bandajları 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lirn 

2- V1ııgon bandajı 
43857 
96000 

3289 
6050 

) 
) 

) 

PYASA 

GÜMRÜK ve İNHiSARLAR 
Satışa çıkarılncak t:şya hakkında Gü..orük • e 

İnhisarlar Vekaleti amiıni 
(561 inci nüshadan devam) 

Madde 4 - 3üncil madde mucibince tesbit edilecek "') 
5.000 lirayı reçen etyalar kapalı zarf ve 5.000 liraya kad•r 
lar aıık arttırma uaulile satılır. 

Kapalı zarf usulile satışa çıkarılan eşyaya çıkmadığı t•~1 

açık arttırma usulüne gidilir ve bu usülle satılmayan eşyal•f 
zarlık auretile utılığa çıkarılır . 

t\.adde 5 Yukarıki usullere göre ı:atılığa çıkarılacalc 
ilkönce memlekete ithal edilmek üzere müzayedeye konur 
aurctle satıhta çıkarılan efyanın müşterisine ihnle edilebil 
için teklif olunan bedelin en aşağı rümrük rumini öd' 
şarttır. 

Bu mikdar bir bedelle talip çıkmadıiı takdirde bunlar ~· 
göııderilmek üzere sntılır. Bu şartla da talibi zuhur ctmiye~ 
yalar laakkında gü rük kauununun muaddel 43üncü madde' 
son fıkrası bükümleri dairesınde muamele olunur. 

M;adde 6- Kapalı zarf uaulile müzayedeye çıkarılan ef 
teklif f'dilen bedel (en aşağı gümrük resmini korumak f' 
heyetçe li yık had görülürse Heyetin ııalihiyetl dahilinde ol 
rın ihalesi yapılır. • 

Merkezden mezuniyet alınması lazım gel"n ifler için nıe! 
1 danıiılır. Teklif edilen bedel layık had görülmediği takdir& 

gün içinde ilin ediluek açık artırma yapılır. Açık artırıı'' 
yapılan müzayedelerde teklif edilecek bedel (en az gümrü1' 
mini korumak tartile) liyık hadde görülmene 10 gün içinde 
zarlık uıulüne a-idilir. 
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Pazarlık netice•inde ea az gümrük re.mini ödeyecek bir be
del ile talip çıkarsa bu talibe ihalesi, çıkmazsa ayni celsede ha
rice ıöoderilmek üure satışı yapılır ve bu ıuretle alıcı çıktıtı 
ve teklif dilen bedel teıbit olunan ve Sif kıymeti ifade eden kıy
mete nazaran heyetçe layık görülürse ihale olunur. Liyık bad 
röriilmezse ya yeniden mlizaycde açılır veyahut gümrük kanunu
llun -&3 üncü maddesinin en ıoc fıkrası kükmü tatbik edilir. 

j st. Ticaret ve Zahi e Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstaf Jul j 

Heyetçe lııarice gönderilmek üzere müzayedesine karar veril
dikten sonra memlekete ithal edilmek suretile talip çık1a da ka
bul edilmez. 
İstanbul Gümrük Satış Müdürlüğünce sahipsiz eşyanın 
ne suretle satılacağı hakkındaki talimatın izahnamesi 

J - Talimatın ikinci maddesinde satılacak etyaların müzayede 
kağıtlarında luyıaetile tabi olduğu a-ümrük ve1air resimleri ayrı 
ayrı göıterilir denilmekle beraber 3 üncü maddesinde de bu kıy· 
metin rayiç kıymet oldutu taarib edilmittir. Bu itibarla ilanlarda 
ruiç kıymetin etya kıymeti olarak gösterilmesi lazımdır. 

2- kapalı zarf ıuretile Htıfa çıkarılan eşyaya talip çıkmaz 
veya teklif olunan bedel komiıyonca layık hadde görülme1.1e .a
tı,ın derhal yapılmasını teminen 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
nıaddeıinin nrdiği ulihiyete iıtinaden bir ay içinde pazarlık u
ıulile aatıf yoıpılmaaı icabeder. 

3- Talimatın 5 ınci maddesine göre memlekete ithil edilmek 
üzere .atılıta çıkarı lan etyaya istekli çıkmazsa 2490 aayılı kanu· 
nun 40 ve 43 üncü maddeleri hükümleri nazara alınmak ıuretile 
eşya müteakip celıede yabancı memleketlere götürülmek üzere 
alıcııına aatıhr. Bu suretle alıcısı çıkmayan eşya bakkında rüm
rük kanununun 43 ünci madtlesinin ıon fıkraaı bükümleri tatbik 
olunur. 

4- Açık arttırmalara ııirmek isteyenlerden mevzu hükümler 
dairesinde Maliye unvan tezkeresi ve kapalı zarf uHlile yapılan 
arttırmalara gireceklerden de Tıcaret Odaıının veaikaaının iıten· 
memesine dair talimatta bir kayıt olınamuı mevzuu hükümlerin 
yerine getirilmeıi demektir. 

5- Kaçak eşya .atışları. 1918 aayılı kanundaki kaçak efya 
ııatıtlarına aid hükümler ınahfuz kalmak 4~rtile sahipıi:ı etya sa
tışları hakkındaki talimat ve bu izabnamedeki esulara i'Ore ya· 
pılı:-. 

6- Pazarlık surctile satılıja çıkarılacak olan ve ilin maara· 
fını ödemeğe mütehammil bulunmıyan ufak tefek etyanın müf
redatını gazetelerle ilana lüzumu olmayıp eskiden yapıldıtı gibi 
bu kabil e~yanıa tatı' ilanları ara~ında ayrı bir madde halinde 
zikredilmesi ve müfredatının a-ümrüğün münasip mahallerine ta
lik edilecek ilin varakalarile alıcıların bila-ilerine vu edilmesi 
uyrua olur. 19.1 l.193i 

Klıring hesapları bakıyeleri ve kredili mübay&alara aid 
teahhüdler 

11. 12. 1937 Vaziyeti 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Banka11ndan alınan hesap hü

lisalarına göre 11. 12.937 tarihindeki klirinr he1apları bakiyeleri 
ve kredili milbayaata aid tuhhüdler yekünları: 

-

Cedvel: l 
T rkiye Cümhuriyet Merkez Bankaaındaki blokajlar: 

Memleket 
Avusturya 
Belçika 
Bulraaistan 
Çd,oılovakya 

Fenlantliya 
Fransa 
Hollaada 
lnriltere 
İspanya 
İneç 
İıviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yuıoılavya 

Yunanistan 
Cedvel: 2 

Mikdar T. L. 
2264300 

8740(. 

1300 
2427800 
1om200 
4140700 
1157800 
8175500 

409800 
1726200 
874900 

19'21700 
806200 
501900 

1923100 
114()() 

274400 
74000 

Muhtelif memleketlerin Merkez Bankalarındaki blokajlar: 
Reichsbıtnk ·Berlindeki Blokaj yekünu: 
A. He1abı T. L. 10537~ 
B. Hesabı T. L. 3171700 
C. Heaabı T. L. 3917900 
Almanyadaki umumi blokaj yekunu T. L. 

17627400 
Estonyaclaki blokaj yskiinu T. L. 16200 
Lebiatandaki blokaj yekiau T. L. 20600 
Umumi blokaj yekOnu T. L. 

17664200 
(Denm1 nr) 

Fiyatlar gayet mütedildir 

•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
•!• H , ,. ususi tenzilat yapılır 

~i• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 ::• 
... Telefon : 49442 
~ e & 
•!••' ........ ~!··· ~ ... ~ ,.. ~. A.. • ~·~·~~.yyyqyy ~~~·······~· 
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FİA TLAR ( Courı officiels) 
Afion (Opıum) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf {Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de cotonJ 
Susam ,, ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaune) 
Susam (Seaame) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

6 - -
5 30 -
4 4 -
4 22 
5 - -

52 
32 30 -

55 20 -
63 - -

16 15 

6 8 -

4 6 -

67 

16 20 
Peynir kaşer {Fromage kachere) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

,, oğlak 

Mercimek (Lentiile) 
ifadem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Mai"s jaune) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot sect 
Güz Yünü 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (0rie) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır lMais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk \Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Suıam (ıeaame) 

Ku, yemi (Millet) 
Mercimek llentille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noiı. dec.) 

ı Razmol 
İç ltadem (arnande) 

587 
135 
18() 

24 -

15 

38 -

83 

18 
52 -

11 

4 6 20 

92 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yeıni (millet) 
Nohut (Poiı cbich") 
İç fındık (Noıa dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ) 
K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbea Etraagen) 

Buğday (Ble) Liverpul 
,. ., Şikago 
,, ,, Vinipek 

5 17 
4 35 

Arpa (Orge) Anven 4 45 
Mııır (Maiı) Londra 4 38 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 83 
Fındık (neiı.) G.Hamburg - -

K " • 

m--------------1------m m 
KİRALIK Bir emlakınız mı var ? 

yahut 

SATILIK Emlak mı arayorsunuz ? 

Hiç tereddüt etmeden 

Akar ve Emlak Gazetesi 
vasitasile ilan ettiriniz 

Bu gazetede intişar eden bir ilin hemen memleketin her 
tarafında binlerce alakadar tarafından okunur ve nazarı 

dıkkatı celbeder. 
Kim temin edebilir k; boş bir apartıman için aylarca 

beklediğiniz kiracı, satılık bir ev için yıllarca arkaaından 
kottuğnnuz alıcı bu gazete sayesinde bir kaç i'Ün zarfın• 
da çıkıvermesin ? 

Propağanda ve Reklam büyük bir kuvvettir. Bundan 
istifade etmesini bileceksiniz. 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Mözayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasn~f edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESi,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatımı icMbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

Sayfa :> 

(Dördüncü sahifeden devam) 

Pazar 26.16.937 

Maı.ut (MMV Deniz Mrk.) X· 558 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemi7.İn sayısını gösterir 
--.4._~ı~---

Samedi 25.12.937 

Conıtruction et inıtallation pour adductioa eau potable iı la ville 
Boudja (Ministere lnter .) N. 520 

Reparatioa Konak Gouvernemental Konia (Oefterdarat Konia) 
N. 541 

Construction fosse ıeptique avec couvercles en beton arme (Com. 
Acb. M lit. Vize) N. 547 

Bles (Com. Ach. Milit. Erzouroum) N. 547 
Conslruction pavillon ıu iyece Diarbeltir (Direction Travau:ı Publics 

Ciarbekir) N. 548 
Reparation et .reforme de l'installation electrique (Miniıtere lnstruc

tion Publiquc Anlcua) N 549 
Coıtumea et casquettcs (Dircction Comaerce Maritime lstanbul) 

N. 549 
Armateura pour lnboratoirc (Oirection lnstitut Central Hyriene An-

kara) N. 550 
Tubeı pour vaccin de verole (Oirection lnıtitut Central Hyriene 

Ankara) N. 550 
• Camions camelote (Direction Generale Monopules) N. 552 
Chargement et dechargement de charbon aux wagons (Chemins de 

Fer Etat Afion) N. 553 
Paın pour le pemtencier (Pıocureur Gf.neral Republique Tchanak

kale) N. 554 
"' Bois (Oirection Bien• Natıonaux Brousse) N. 556 
• Voitureı et chevaux (Oirection Ecole Sciences Politiques Ankara) 

N. 558 
* Fumier (Command lstanbul) N. 560 
Concassage de blee (lntendance Ankara) N. 561 

Dimanc he 26· l 2·937 

Mazoute (Ministere Defense Nationale Preı lntendace Mariae Anka
ra et Kassimpacha) N. 558 

* Leıı asterııqne:ı indi ıucnt une vente par vo e de ııurcncbere. 

N. B.- Les Nos ındiqu ·s en regard des :ırtides sont ceux du 
journal dans lequcl l'aviı a pnru. 

İstanbul Borsası 
23-12-1937 

Paralar 
St~rlin 

l Dolar 
20 Fransız Fr. 

20 Liret 
20 Belcika Fr. 
Drahmi 

20 İıveçre f r. 
20 Leva 

624, 

122,-
80, 
100, 
80,-
18,-

570,-
20. 

1 Florin 6.5,-
20 Çek kronu 78,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 26, 

Zloti 20. -
Peni'Ü 21,-

20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

1 İaveç kuronu 30,-
1 Türk altını I050,-
Banknot 269,-

628, 

126, 
88.-

108-
84,-
23, -

580, 
2.!\, 
70.-
82, 

23,-
29,50 
22,-
25,-
14, 
52,-
32,-

1052, 
270,-

istikrazlar 
Açılış apa;ııf 

Türk B. I Peşin 14,50 14.50 
Türk bor. 1 vadeli 14.50 14.50 

,, ,, il Peşin 13.90 13.90 
" il Vadeli 13.90 13.90 

istikrazı dahili 94.- 94.-

Tiyatrolar 
TRPEBAŞI DRAM KISMI 

Yazan: 
Kar o Gozzi 

Bu akşam 
1aat 20,30 da 

Turandot 
Masal 5 perde 

Türkçesi 
Sait Ali 

! mtiyaz aahibi ve yazı iflen 
ı.Jirt".ktoriı; ls-uJ Girit 

Çekler 
London 
Nev York 

Par is 
Milin o 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokkholm 

625, 
0,81)10 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0l 12 
1,4437 
22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,24.i4 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

Esham 

624,25 
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64,IO'l5 
1,4450 
22,785 

4,23 
12,66 

1,9838 
4,2467 
4,0.l56 

106,89 
34,fil5 
2,7533 

23,5) 
a 

1 
Açılış Kapanıı 

ı Aılan çimento 9.45 9.40 
Merkez bankası 96,75 96,7 5 

1-------------------
Tahvilat 

Anad. M. Vadeli 40.4() 40.40 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 

G.D.A. Birabeau 
A. H. Akdemir 

Bs.ıııldıiı ver: ARTUN Baıımeva 
Ga.t&ı.. Bill11r ııGk.aık No. ıu 
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ADMINISTRA'i ıuı' 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telepbone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telcgraphique: Pour la Publicite s'adreHer 
iı l' Adminiatration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de I'Etat lntanbul MONAKASA 

Tablea:1 Synoptique des Adjudications 
Mode Prix 

d' djudicat. Objet de l'adjudication 
Cnution. 

Proviooire 
Lieou d'adjudıcatioıı et du 

Cahier des Charges 
Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav Publics Materiel de Construction -CartogrRphie 

Rcparation batimcnt aurveil!ance dou;ınii:re a 
O urla. 

Reparation des arches s route Balilceser-B:ındirma 
Reparation nıachine du moteur de chargeınent 
Conoours du projet pour construclion bitiment 

Municipal a Akhisar 

Publıque 

Gre a gre 

n 

1448 04 

2350 -
90 -

Electricite-Gaz-Ch:ıuffage Central (lnstallation et Mate~iel) 

Grue eledrique (1 tonne et tranaportablc} : 1 p. Gre a gre 8000 

Habillement - ChaussurM 

Costumes : 50-55 p 
Chaussures : 50·55 p. 

Tissus- Cuirs 

Toile pour havreaac : 10000 m. (aj ). 

'I ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmprcssion des livres concernant le resultat du rc
censement : 5000 p. (aj.I. 

Transport- Chargement Oechargement 

Chargemcnt et dechargcment de charboıı aux wa
ıons (peadant 1 an) : 40000 t . 

1 'iivers 

Amiante pour bec de gar: 12000 p. 
Diverses vitres : 7 !ot• 
Bain d'ecabaje : 2 p. 
Graphite : 115 p. 

ProvİSİ'Ons 

Farinc : 15,l t. 
Leıumes : 9, l t. 
Youfka : 27 t. 
Viandc de boeuf: 69768 le.· ld. d'agneau : 28 t,. 

ld. de mouton 14229 k. (cah. eh. P. 203). 
Vıande de mouton : 90 t (cah eh. P. 203). 
f' omme.s de terre : 50 t. (aj.). 

B) Adjudications a la surencbere 
Moteur et fer 

Publiquc la p. 18 
,. le pa. 4 25 

Gre a ıre 5700 

Grc a g-rP. 

Plı cadı 

Publique 1835 -

.. 2694 40 
n 4700 

n 2825 

Pli cach 
Publique 954 

" 
4590 

Plı cach 

n 4051 o -
Gre ~ frt' 4000 -

Publique 

Le de•eloppement economique de la Turquie 

La bataille du ble 
Par Orhan Conkcr 

En depit des ı~norme• reasourct'a agricoles dont dieposa:t le pays, 
la Turquie, llOUS l'Empire Ottoman, 'lurto:.ıt aprea 1890, etait devenue 
un Etat importateur de. ble. Les grandes villes commc Jc;tanbul et b
mir et mame dea villeı telles qu'Edirne, Eskichehir et Konia qui pro
du•aaient ellea-m!ınes du ble en grandes quantites, corısommaıent des 
blea russes et americains, parce que d'une part l'Empire n'avait pas 
la libre dispoaition de •es douanea et que d'autre part acs dıriıreanta 
ne poasednient aucune notion de l'economie nationale. Les bles im · 
portes faisaıent prime partout sur les marches turcı et le paysan de 
l 'Anatolie n'avsit plua ırrand intcret a c:ultiver deıı cerı;alea. 

Cette situation regrettable a' est complctcmen t re' ournee depuis 
l'avenement de la Republique, gricc ııuıc mcsuru enerıriqucs prises 
par le ıouvernement apres la auppreısion dea Capitulationı. 

Examinonı lee plua importantea de ceı ıneaurl's. Tout d'abord, oe 
fut la loi N. 552 du 17 fevrier 1925 portant abroı:-ation du syateme 

176 -
13 5~ 

600 

75 -
1i 55 

427 50 

690 

138 -
202 08 
352 50 
21 ı 88 

1474 
72 -

342 25 
3036 30 

3037 50 
300 -

e 

Cir. Trav. Publicıı lzmir 

Vilayet Balike er 
Com. Aoh Lıa\end. lat. Toµbane. 
Municipalite Akhisar 

Com. Ach . Econ. Monop. K.taclıe 

Dir. lnstruction Publique Edirne 

.. 
Com. Ach. lnt lst . Tophanı; 

6- l-38 

6- l-'{8 
27-12·37 

18-1 38 

'4-1 38 
4-ı-38 

24-12-37 

Com. Adı. Dir Geni·ral Statistique 7-1-38 

1 EAqJ. Ch. de fer Etat Haydarpacha 7-1 ·::S8 

Municipalite lzmiv 7-1-38 
1 er Exp . eh. de fer Etat H. pacha 10·1·38 
Co.m. Ach. D. G. Fab. Militaire<ı Ank. 7-2·38 
Com. Açb. D. '8. Fabr. Mılitaire Ank. 8-2-38 

Gom. Ach Militaire Isparta 11-1-38 

" " Ecole Normale lstanbul 7-1-38 
Com. Ach. lntend . lst. Tophane 7-1-38 
Coa. Ach. lntend. Marine Kasimpaclıa 8·1-38 

Com. Aclı. Inte"dancc Ankara 7-1-38 

" 3-1-38 

Municipalite Koula 30·12-37 

15 

15 
14 30 

15 

14 
14 
14 

15 30 

ıs -

16 
10 30 
14 
14 -

14 
14 
15 
ll 30 

15 
14 

15 -

de la dime, impô\ consider~ comaae ecraııant, et surtout rendu inıpo 
pulaire, a juıte titre, par suite de l'odieux mode de perception exer
ce par le1 fermiers generaux. Cet i mpôt qui s'etendait a toute pro 
duction arricole fut remolace par une redevancc applical:ıle ıeulcment 
aux produita mis en circulation. 

D'apres la nouvelle loi, les produits <le la terre, •İnsi que lıı fa· 
rine, le "kirma,, et le "boulgour,,, sous·produits du bit\ ıırrives dans 
un port ou uue i'are dıstantc jucıqu'a 60 kilometres, pour etre d" la, 
expediea a un autre endroit, acquittent une taxc equivl\lente iı 10 p. 
100 de leur prix dans le port ou la station d' embarqm:ment. Si la 
diatance dcpasse 60 k1111. on prend comme base la valeur .>.u lieu 
d'origine. il y • un rcgime special pour les lı"gunıes et fruits frai~ 
qui, dans certains cas '.:ınt exemptı de taxes. 

Differentes lois, notamment celle portant le No 1097 du 19 jııın 
1927 et celle portant le No 1505 du 8 juin 1929. conccderent des 
terres aux paysan• indigcnts dan• les regions de l'est, a <les condı· 
tions prticulierement avantageuses pour eux. 

(a suivrel 

il 

Avis ficiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 
Df'ux g"rou?es de materiel de voie dont les noma et Taleur• 

eatimativea pour produita indigencı et etranıera ıont indiq\I~ 
ci-bas seront achetes sepnrement par voie d'adjudication aous pl• 
cachete Je lundi i Fevrier 1938 iı. partir de 15,30 h. au local d~ 
l' Adminiııtration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part, doivent remettre iı. la Prt' 
.sidence de la Commiuion, dans deı plia a part pour cbaque 
Eroupc, le jour de l'adjudication juaqu'a 14,30 b. leurs offre•· 
une garırntıe provisoire indiquee en regard de chaque groupe 
suivant que le mnteriel est indig"ene ou Ctranger, lea certificatl 
exigeı; par la loi et un certificat de compet~nce delivre par I• 
Miniatere des Travaux Public~. 

Les cahiera dea charges sont en vente au prix de 190 Pttf 
aux Caisses d' Ankara et de Haydarpacha. (8487) 1297 2-4 
Groupe Nom Produiu Produits 

2 

indigenea 

V aleur Garaa . 
____ Ltqa 

8 articles de: Ecliucı) 
seileıı et anneaux- ) ....... 

reuorts ) 
28 articles de Boulo. s) 
et ecroueı de diffc ) 

etranıera 

V aleur Garantit 
__ Ltqa ____., 

91701,48 5835,07 

rentH especes et di) 70183,21 47.59, 16 38716,8~ 2903,16 
menıions ) 

• * • 
Des bandages pour locomotivea, tendera, voitureı et waıoo• 

dont les valeurs eatimativea, lea garanties proviaoires ot l'heure 
d' adjudication sont indiquees ci-bas seront acheteı scparement par 
voie d'adjudication sous pli cachete le Mercredi 2 Fevrier 1938 aıı 
local de l' Administrntion Generale a Ankara. 

Ceux qui dcsirent y prendre pnrt doivent remettre a la Prcti
dence de la Commissıon le jour de l'adjudication juaqu'a 14 h· 
leurs offreı, une garentie pro\ isoire indiquee en regard de chaqu• 
adju<lication, leıı certifıcatı; exiges par la Joi et un certificat de 
competence delivre par le Ministere des f ravaux Publicı. 

Le11 cahiers de.:ı charges sont en vente au prix de 219 Ptrs au" 
Caisses d' Ankara et de Haydarpafa. (8382) 1284 4--1 

Valeurs Garantiea Heur• 
Objetıı 

1 - Bandag"ea pour locomotives 
et tendera 

2- Bandagea pour waion 

• * • 

Ltqa Ltqı 

43857 
96000 

3289 
6050 

_____... 
) 
) 15 
) 

Des verins et cricı pour locoı:notiveı d'une valeur eıtimativıı 
de 20000 Ltqs. dont la premiere et deuxieme adjııdications oot 
ete anoulees, aeront achetea par voie de marcbandage le Mer
credi 29 O ecem bre 1937 a 15,30 au local de l' Adminiatratign Ge
nerale iı. Ankara. 

Ceux qui desirent y P'endre part doivent se preıenter a l• 
Presideoce de la Comnıission le jout de l'adjudication juaqu'i 
l'heure fixee plus haut, munis d'une ıarantie proviaoire de 1500 
Ltqs. des ccrtificata exiıe• par la loi et d'un certificat tle co01· 
petencc deline par le Ministere des Tranu.ıı: PubJica. 

On peut v•ir les cahierı des chargea iı. Ankara au Senice 
deı Approviıionnements et a Haydarpacha au Buretu de Re· 
ception. 

1 
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