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. _Filiıtiae butday ithal etmek 
1
'

1? Citeden beri fU uıul ittihaz 
tdıtl1littir: Butday taciri hükü
~ttten bir ithalat müsaadesi a
~· bu te:ıkerede butdayın hangi 

11 karaye çıkacatı da zikrolu
ll1tr Şa 1 • yet butday vadeden ve-
~~ bir rün sonra ~else, ithalat 
l'tı lla•adeıi iptal olur, ve malın 
~~t.eine iadeıine karar verilir. 

.\ ılııtin ekaerya buğdayını 
it 'V\lıtr•lyadaa ithal eder. Fa· 
.... lt llleıela makinesinin bozul
"'laı .b. f L ırı ı, vaporun ugradığı u

l11: b' 
ır anza neticesi, vaporun 

buğday alacak 
Kudüs, 4 Apstoı 938 (Hususi) 

limana girmesi teehire utraraa, ve 
sıparış olunan buğday Filiıtioe 

giremez. Bu mahzurun Bnüne 
geçmek için bazı butday itha
latçıları Balkanlara ııparıı ver
meye karar vermişlerdir. 
Buğday ithali için yeni liaans

lar bitmiı olduğundan Suriye ve 
Lübnandan Filistine buğday İr· 
sah tatil edilmiştir. Bunun neti
cesi olarak butdayın fiab Suriye 
ye Lübnanda sukut etmittir. 

Bu tatil çok devam edemez, 
zira Filistin hükumeti yeni mü
saade tezkereleri dağıtacaktır. 

Dünya pamuk ıstoku emsali 
görülmemiş hadde varmış~ır 

t. ıcl'he joumal of Commerc~,, 
ıca. 
•irtı~t fa:teteıi pamutın mev-
lll .. 1 •çıldıtı mGnasebetile şu 

\ilt.L .,. - "tt• • ııa ... ayı yuru uruyor. 

dt "Şu •ırada pamu;ın her yer
"' lllcvcudı timdiye kadar em
.\ 

1 
IÖrülmemit ıurette fazladır. 

~~trikada bu gün 13.267 .000 
•i:; mevcut vardır ki bu ise 
tt.ltlt 11t kadar kayd olunan 
"' •rnl•rdan fazladır. Başka 
ı:~leltetlerde de 10 milyon 

Yllık ıtok tahmin olunuyor. 
ll11 k 

lt d-'~ kamlar kartıııada bir 
~il "tunrnek icap eder. Çünki 

stntnin Amerika mahsülu 

11 milyon b:ılya takdir olunuyor. 
Bu ise pamuk için almacak 
ııparıılara ziyadeten kafidir. 
Şu halde mahsül 11 milyon bal
yadan fazla olursa mevcudu ar
tacak ve yaziyet müşkülleıecek-

dir . 
Bununla beraber, Amerikada 

pamuk istihsal edenlere yapılan 
muavenetleri v:. suni yardım

ları nazarı dikkata alsak, ve 
bu müzaharetin fiatlar üzerine 
edeceti teıiri düşünsek, pamu
ğa lüznmu olanların Amerika
dan başka pamuk ihtihsal eden 
memleketlere müracaatlarını 

makul görmeniz lazım gelir. 

.. ~ 
Düyunu Umumiyesi 

Pi ya sa havadisleri 

'lıııı.}tnee Economique et Fi- Umumiye sandığının lavğına ka-
-.ıe tiyyen karar vermi4tir. 

''dıt1 re,, razeteıinio Kahireden Alakadar devletler bu meaele 
VG!t lll•liirrıata nazaran, Mısır habkında müzakere yapmak 
il '1• ff · R · • ı· "it 1

1l ltı eyyetı eısı 0 11 era- için bir konferansa davet oluna-
llaa•deıini alarak Düyunu cakludır. 

'--~~~~~~~~~~--~ 
~ısa 

~evsimin taze meyveler~ 

Ota 
Üzüm - Kavun - Karpuz - Fmdık 

~ rn.- Bo 
" la tı.ırf zcaadadan 50-60 
t •a.22 •hda Çavu, üzümü sreldi 

~86t1,11:~~uıtaa satıldı. 
"ı "''lıa~tıne ıöre bu ıene ü
l~._.i., ulG nıebzüldür. 

ttı.._ de11 I' t• d k . • _ 
tı~""'ltt ~e ır e ıı:ı uzum t' t.ltc1: .. ~e 9-12 kuruştan sa-

lt ltı G ~'· Bir kaç günden 
~·,~.~~ r. naG a-elecektir 
1 ıı.. ·- T k 't ·ri C 

1 
ra yadan, bilhaaaa 

t • t lli" K . ,.,tı-,._r k ıe, aramuraaldan 
lı ı l Öylerdeo topatan ka

l· fiil t lllelttedir. 
'''ti •t•e ı 
ti \t l'Glc rna . a:ı oldutu için 
~ 'lcl, ıo. •ektır. 1 ci boy üze• 
""'~ 13 2 . 7 b:"t•n ' cı -8, 3 cü '4 
-.. .. ~·•tıı oluyor. 

ıGne kadar Karkagaç 

tabir edilen kavunn cıkacaktır. 

Gelecek hafta Karabiğa ve ha
valiıinden gelecektir. Her halde 
geçen lf•nelere niıbeten bu sene 
mal az dar. 

Karpuz.- Şimdilik en fazla 
İzmirden gelmektedir. Trakya
dan d• geliyorsa da miktarı 

a:ı dır. 

Fiatlar dij'er senelere nisbe
ten pahalıdır. 1 ci 15, 2 ci 8, 
3 cü 5 kuruttan satılmaktadır. 

Taze fındık. Karamursal ve 
civar köylerden bayla miktu 
kabuklu taze fındık gelmektedir. 
Kabzimallar tarafından 5-7 ku
ruıtan ıabt oluyor. 

Türkiye - Almanya ticaret 
münasebatı hakkında 

lktisad Vekili B. Sakir Kesebirin beyanatı 
' 

Ankara 5 (A.A.) - İktiıad 
Vekili B. Şakir Kesebir Anado
lu ajansına aşağıdaki beyanatta 
bulunmuıtur. 

"Berlin'de üç hafta kadar de
vam eden müzakerelerden son
ra Alman hükumeti ile 25.7.938 
tarihinde bir ticaret anlaşması, 

bir kliring anlaşması ve Avus
turyanın Almanya ile birleşme
sinden sonra hasıl olan ti
cari mübadelit vaziyetini ve 

müstakbel mübadelatı tanzim 1 

eden bir protokol imzalanmıştır 
Ticaret anlaımaıının esaslara 

berveçhi alidir: 
Almanya'daki mevcut bloka

jımızın eritilmesi ve yeni alacak· 
ların teraküm etmemesi gayesi
le geçen sene 30 ağustosta Ber
linde imza edilmiş olan ticaret 
anlaşması ile Almanyaya ihraç 
edilecek olan belli başlı ihraç 
maddelerimix için konmuş olan 
kontenjanlar kaldırılmıştır. İçin
de bulunduğumuz anlaşma dev
resi zarfında sözü yeçen blokıı
jm tamamen erimiş bulunmaaı 

ve halen Almanyaya kartı borç· 
lu vaziyete girmiı bulunmamız, 
(bu borcumuz 23.7.938 tarihinde 
6,215,500 lira idi), bizi Almanya 
ya ithal edilecek olan maddele· 
rımız ıçın kontenjanlar tesbit 
etmek lüzumundan fariğ kılmıt· 
tır. 

Önümüzdeki anlaşma devresi 
ve ihracat mevsimi ıarfında tüc
carımızın Almanyaya mal ithal 
etmek hususunda permi müşki

latına maruz kalmıyacaklarını 

zan ve tahmin etmekteyim. Böy
le bir vaziyet karşısında kalabi
lecek olan tüccarımızın Vekale
te müracaat etmeleri lazım ıe· 

lir. 

Almanya ile akdetmif oldutu· 
muz ticaret anlaşması şimdiye 

kadar akdetmiş olduğumuz an
laşmaların hiç birinde mevcut 
olmayan yeni bir hükmü ihtiva 
etmektedir. İki hükumetten her 
biri birer komite teşkil edecek-

tir. Doğrudan dotruya ve daimi 
temas halinde bulunacak olan 

bu hükumet komiteleri iki mem
leket at"asındaki anlaşmaların 

tatbikatına ve mübadelatın nor 
mal bir seyir takip etmesine ne
zaret edeceklerdir. 

Bazı müşkülata ve şikayetlere 
meydan veren menşe phadetna
meleri tatbikatı da basitleıtiril
miştir. 

İki memleket merkez bankala• 
rı arasında lOM senesinde ak
tedilmiş olan kliring anlaşmasa 
ve müteakib senelerde yapılan 
tadilleri yerine bu defa iki hü
kumet araaında bir tediye an
laşması aktedilmiştir. 

Almanya ile ihracat ve itha
lahmızda olan I00-70 nisbeti ay
nen muhafaza edilmiştir. Bu i
ki anlaşmadan başka Avustur
ya ile olan ticaret mübadelele
rımm ve ticari tediyelerimizi 
tanzim eden bir protokol imza 
edilmiştir. Bu protokolun ihtiva 
ettiği hükümlere göre 15 ağus
tos 938 tarihinden itibaren A· 
vusturya ile olan emtia müba
delatımız ve tediye muamela
hmız yukarda izah ettiğim tica
ret ve tediye anlaşmalara çerçe
veleri dahilinde ct"reyan ede-
cektir. 

Avusturya ile 15 ağustos 938 
tarihinden evvel başlanmış olan 
hususi takH muameleleri, bat· 
lanmış oldukları zamandaki hü
kümlere göre ve 31 ağ'uıtoı 939 
tarihine kadar tasfiye edilebile
cektir. 

Aktedilen bütün bu anlaşma
lar 15 aguıtos 938 tarihinde me
riyete girecekler ve 31-8-39 ta
rihine kadar meriyette kalacak
lardır. iki hü'.<ümet bu anlaşma
ların yeniden bir senelik bir 
müddet için temdid edip etme
mek hususundaki kararlarını 

birbirlerine mayıs 939 da bildi
receklerdir. 

Yeni anlatma devresinde de 
Almanya ile olan ticari müna
ıebetlerimizi normal ve her iki 
tarafı memnun edecek şekilde 

cereyan ve inkişaf edeceği şü p
beıizdir. 

Yeni ~amga Resmi hnunu -. -
(Dünkü nusbamızdan devam) 

Bu zabıt varakaları üzerine ta
hakkuk ettirilen resim ve ceza
nın on beş gün içinde ödenmesi 

için mes'ullerine bir ihtarname 
ile lebligat yapılır. 

Tahakkuk ettirilen resim ve 
cezaya karşı mes'ullerinin tebliğ 
taribinben itibaren on beş gün 
içinde mahalli sulh mahkemesi 
nezdinde itiraz baklan vardır. 

Bu müddet içinde itiraz edil
meyen resim ve cezalar kat'ile-
şir. 

İtiraz eden, 67 
birinci fıkrasında 
}arı öder. 

inci maddenin 
yazılı masraf-

İtiraz, müddeti içinde yapı l
maz veya ma.naf verilme:ue bir 
f1ina merasime tabi olmaksızın 
mahkemece reddolnnur. 

Madde 19 - Ayni kanunun 
62 inci maddesi ıqağıdaki ıe
kilde tadil olunmuıtur. 

itiraz iıtidasile eklerinin birer 
sureti üç gün içinde vilayetler
de varidat müdürlütüne, kaza
larda en büyük malmemurlua-u
na tebliğ olunur. 

İtirazın tebliii tarihinden iti
baren 8 gün içinde resim ve 
para cezasına tabi tutulan evrak 
sened ve ilanlar veya bunların 
yerine kaim olan zabıt varaka
ları ve itiraz istidasının cevabı 
sulh mahkemesine gönderilir. 

Evrakan mahkemeye tevdii 
veya tevdi müddetinin hitamı 

tarihinden itibaren 15 gün için
de taraflar çağrılmaksızın evrak 
üurine tetkikat yapılarak karcı· 
ra bağlanabilir. 

Hakim lüzum görür veya mec
muu 10 liraya tecavüz eden re-
sim ve para cezalarına müteal
lik işlerde alakalılar tarafından 

taleb vuku buluraa taraflar da-

1 Yolcuların ~era~erlerin~e getirtiği 
ESYALARDAN ., 

Hangileri güm.rük resminden 
muaf olacaktır? 

(Gümrük ve fnhisarlar b.ılunlığı:ı ın mühüm bir izahnamesi) 

( Dünkü nuıbamızdan devam ) 

Ticaret eşyas:, meıkeo, ya· 
zıhane, atalye gibi yerlerde kul
lanılacak eşya, yolcuya ait bile 
olaa zati eşya sayılmıyacak 

ve muaflıktan istifade ettiril
miyecektir. Zat eşyanın hazır 

ve dikilmit olması şartiyle 
yolCUj iç Ye dış fiyiome Ve 
tezyin~ ait çamaşır, elbise, 
rop, palto, manto, tapka 
ve ayakkabı, yaka, düğme, iğ

ne, küpe, yüzük, bilezik, ke· 
mer ıribi eıya ile kitap mec
mua, kurşun ve mürekkepli dol
ma kalem, kağıd, defter, yazı 
takıını, portatif yazı makinesi, 
tenis raketi, topu, kayak gibi 
spor aletlerini, ke"?an, viyolon
sel, kemançe, piyano müstesna 
olmak Üzre mandolin, gitar, 
flüt, ıakson, tambur, ut gibi çal
rı eşyası , ıeççade, battaniye, 
şilte, yastık, yorgan ve bunla
rın çarşafları gibi yolculuk eı
naaırıda kulJanılacak eşyayı, az 
mikdarda yiyecek, içecek mad
delerini, mahdut miktarda fin
can, tRbak, çatal, piçak, cezve, 
tencere, termos gibi levazımını 

bavul, valiı, sandık h eybe, 
burç, sepet, el çantatı gibi eş

ya taşıyacak şeylerini getire
bilecektir. 

Bu günkü med~ni ihtiyaçlara 

vet olunur. 

10 lirayı geçmeyen hükümler 
kat'idir. Gelmeyen tarafların 
gıyabında karar verilir. 

Madde 20 - Ayni kanunun 
67 inci maddesi aşağı~aki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Bu kanuna muhalif hareket
lerden mütevellid davalar ilan 
harcıle mübatir ücretinden baş
ka masrafa tabi değildir. 

61 inci maddede yazılı ihtar
namenin tebliği trrihinden itiba 
ren 15 gün içir.de ödenmeyen 
veya itiraz olunupta tahsiline 
karar verilen resiın ve para ce
zaları masraflarla birlikte Tahsi
li Emval Kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

M1tdde 21 - Damga Resmi 
Kanununun 31 inci maddesinde 
zikri geçen (7 inci madde) tabi
ri (10 uncu madde) şeklinde ve 
64 üncü madddesinde zikrolunan 
(62 inci madde) tabiri (63 üncü 
madde) olarak detiştirilmiştir. 

Madde 22 - Radyoda neşre· 
dilen illnlar ilan ücretinin yüz

de biri niıbetinde damga resmi
ne tabidir. Bu resim ilin ücre
tinin alındığına dair verilecek 
makbuzun koçanı üzerine damga 
pulu yapıştırılmak suretile ifa o 
lunur. İlin ücreti mukabilinde 
makbuz verilmediği veya mak
buz koça~ına pul ilsak edilme· 1 

diği takdirde alınması lazım ge
len resim ve ceza ruim hakkın· ' 
da ili.o sahibine müracaat hak
kı olmak üzere ilan ücretini is-. ı· 
tifa eden memurdan tahsil olu
nur. 

srare zat etyası arasında sayıla
bilecek olan • batlıca maddeler 
izahnamede şöyle gasterilmek
tedir. Portatif bir yazı makin•· 
ıi, ayrı ayrı ıiıtemde iki fot<>t
raf makineai, dolu filmleri ve 
boş filmlerden iki adedi, bir 
dürbün ve }eyazımı, bir ırama-
fon makinesi ve başka başka 
f&rkıları havi plaklardan birer 
tane, çalgı aletlerinden birer ta
ne, elde ta~anacak büyüklükte 
al•cı ve gösterici birer ainema 
makineıiyle yolculnkta kullanıl
maj'a mahsus filmler, kayak, 
paten ve spor iletlerind,.n ayn 
birer takım, av tüfeti, çocuk
lara mahsus oyuncaklardan baş · 

ka baıka birer tanesi, çocuk 
arabası, bir beşik. 

Yazdı;ımız şartlarla yolcu zat 
eşyasının muaflıktan istifadeıi 

için kullanılmış olmasına bakıl

mıyacaktır. 

Zat e4yası yolca beraberinde 
gelmeyipte yolcudan önce YC 

sonra gdirse resimden muaf o
labilmesi için eşyanın yolcaadan 
önce Türkiyeye gelditi takdir
de iki ay evvel relmiı olması 
yolcudan sonra gelirse en çok 
yolcunun gelmesini müteakip 
altı ay içinde gelmiş olması 

şart olacaktır. 

(Devamı yarın) 

Madde 23 - Karşılıklı veya 
karşılıkaız hesabı cari şeklinde 

açılan kredilerle emtia, eshaın 
ve tahvilat veya muhtelif ecne
bi paralarile altın, güınüt üzeri 
ne yapılan ikraza ta aid taabbüd
name ve mukavelenamelerle 
bunların temlik, tecdid, devir 
ve tadiline müteallik bilümum 
evrakta ve kezalik matlublaran 
devir ve temlikine müteallik 
mukavelename\re temlikname-
lerde ikraz veya temlik edilen 
meblat mikdarmın veya azami 
haddinin gösterilmesi mecburi
dir. Gösterilmedigi takdirde bu 
evrakın her birinden istifası li· 
zım gelen damga resmile para 
cezası keyfiyetin meydana çıktı 
ğı tarihte taalluk c:ttiği hesabı 

carice kayıdlı kredi veya ikra
zat mikdarına nazaran basab ve 
istifa olunur. 

Bu resim ve cezanın ödenme
ıinde mukriz ve müstakrizlerle 
temlik eden ve namına temlik 
yapllao şahıslar ve müesseseler 
müteıelsilen meı'uldürler. 

Madde 24 - Damga Resmi 
Kanununun 11 inci maddesinin 
59 uncu numarası mucibince 
memur ve mü~tahdemlerle mec
lisi idare reis ve azalarına ve 
murakıblara hizmet mukabili 
verilecek paralar nakden öden· 
miyerek müesseıelerce bunlar 
namına açılmış veya açılacak 
hesabı carilere nakledilditi ve
ya emrü havalesine tediye olun· 
duj'u tdkdirde, bu tediyderden 
alınması lazım gelen damga res
mi, nakli veya tediyeyi temin 

(Devamı 6cı sayfada) 
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Sayfa 4 
( - MÜNAKASA GAZETESi 

llu gOn lian olunan Mü na kasalar ve Müzayedeler List:esi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminl\t Müracaat yeri Gün Saat ------------- - - --

a) Münakasaıar 

ln~aat, Tamir at, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Mesudiye kauatnın Mahmudiye mevkiineie üç boğa
lık depo ve 11fat istasyonu taşaah 

Fatsa ka.za•ı•ın Cürevi deresi başında üç boğalık 
depo ve aıfat istasyonu inşaatı 

10 dershaneli ilkokul inşutı (şart. 262 kr. ) 
Eakitehir ·Soğut yolu üzerinde şoae inşaatı 
Hangar inşaatı 
Evvelce ilin olunan Trabzonda inşa olunacak olu1 

556000 lira keşif bedelli numune butaneai 2 inci 
kıaım in~aah ve elektrik teuis'dan sarfınarar tdil111iştir. 
Gölköy ka.r;asının Gürgentepe mevkiinde 3 beğalık 

depo ve aıfat i.taayonu inpab 
Balaman köprüaünde ve Durmuuyu mevkiinde üç 

boR-alık birer depo ve aıfat iıtuyonu inıaata 
Ulubey nahiyesinde iç boR-alık depo ve 11fat iıtaı· 

yonu inşaatı 
Ünye kaza1ının Cüri deresi haşında üç botalık de· 

po ve 11fat il.luyonu inıaatı. 

Mobilya, 'fe büro eşyaıı, Muşamba-Hah v.s. 

Oeuhane 11ra t ı: 900 ad. - yazı tahtuı 20 ad. 
(tcmd.) 

Nakliyat - Boşaltma · Yükletme 

Eşya n akli: 365 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Zoniuldak lcriple maden kömürü: 100 t. 
Kok Kömürü: 50 t. 
Lavemarin kömürü: 60 t . 
Odun: 242 t. Maniaa kıtaları için 
Odun: 35 t . Turrutlu rarnizonu için 

,. 20 t. Salihli raraizonu için 

• 20 t . Uşak rarnizonn içim 

Erzak, Zahir~, Et, Sebze v. ,, 

Kuru soğan: 137 ,3 t . 
Patates: 219 t. 
Koyun eti: 315 t 

Sığır eti: 21 t. 
Saman: 12 t. (temd.) 
Patate1: 43260 k. (temd) 
Kuru ıoğan: 33, 1 t. (temd.) 

açık eks. 2228 19 

,, 2124 -

kapalı ı. · 52289 4 
kapalı z. 17876 ~ 

1500 -

açık ekı . 

• beh . 

" 
,, 

pu. 

p:ız. 

açık ekı 

,, 

2308 27 

21 28 

2267 78 

2124 -

11890 -

548 50 

1580 
875 -

paz . tt.•• 999 -
açık eka. 3267 -

• 
" 
• 

455 -
260 -
230 -

kapalı z. 8924 50 
" 14235 -

açık eks. 13545 -
kapıılı z. b. k. o 25 
pa:ı. '.24'0 -
açık ekı . 3027 50 

" 
2 , 5 1 50 

167 14 

159 -

3864 45 
1340 75 

173 12 

159 30 

176 82 

159 30 

89 1 -

82 12 

ı 18 50 
65 63 
75 

245 02 
34 12 
19 50 
17 25 

669 34 
1067 6'2 

393 75 
18 -

227 07 
161 37 

Mc!!udui ye Kaym. ve Vete· 18-8-38 
riner D .rk . 

Fatsa 
" " 

,, 

ERlcişehır Naha Miid. 

" 
Torbalı Beled. Riyaseti 
Trabzon Valiliği 

18-8-38 

22-8-38 
22-8-38 
15-&-38 

Ordu Vil Göllcöy Kayın . 18-8-38 
ve Veteriner Dir. . 

Ordu Vıl. Hayvanat Komis. 18-8-38 

" 
Ünye Kaym. ve Veteriner 

Dir. 

ls ı . Lııeler SAK 

To phane Lu . SAK 

18-8-31 

l8-B-3e 

9-8-38 

11-8-38 

Gürel Sanatlar Akademi11i 24·8-38 
n 24-8-38 

lzmirGüm.Muh .laburu SAK 8 ·8 38 
Manisa Tüm . SA ·. 22·8·38 

,, 
" 
" 

Tophane l.v ı SAK 

" 

22-8-38 
22-8-38 
22-8·38 

22-8 38 
'22-8-38 

lımir Mf:m. Has!. laşta h ih . 16-8 ~J8 
Çııııak . Mat . Me vki SAK '2.2-8·38 
l:ınıi r " ,, 9 8-38 

" 
" " 

10-8·38 
10 8-38 

14 -

14 -

15 30 
13 -
13 -

14 -

14 -

14 -

14 -

14 -

11 -

14 -
14 -
11 -

16 -
16 !5 
16 30 
16 45 

10 30 

15 
9-1 2 
17 -
12 
12 ~ 
13 -

Müteferrik Nümune ve şartnamesini bergün Nafıa Direktörlüğün · 

den görebilirler. 

Gümrük muhafaza genel komutanhiı İstanbul satınalma 
komisyonundan: 

39 sayılı motör için satın alınacak BerHye marka silindir 
ve parçalarmin 17.8.938 çarşamba ıünü saat 11 de ve 
23-25 sayılı motörler için satın alınacak Boda marka ye
dek makina parça!armın da o ıün saat t 1,30 da açık ek· 
siltmeleri yapılacaktır. 

Berliye marka silindir ve parçalarmın tahmini tutarı 
270 lira ve ilk teminatı Z 1 lira, Boda marka yedek makina 
parçalarının tahmini tutarı 605 lira ilk teminatı 46 liradır. 

• • * 15-19-27 - 28 ve 29 sayılı motörlere alınacak 7 
kalem Kelvin marka yedeıc makine ı arçalarının 22.8.938 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ek si itmesi yapıla

caktır. 

Tahmini tutarı 1t18 lira ve illt teminat 84 !iradı ... 
Şartname ve evsafı komisyondadır görülebilir. 

Niide Nafıa Müdü lüğünden 

29.7.938 gününden başlayarak 18·8·938 çarşamba 

günü saat l I de Niğde Vilayetinde Daimi Encümeninde 
aşağıdaki şerait dairesinde Nafıa için 50 mahruti amele 
çadırı açık eksiltmeye konulmuŞtur. 

3 metre irtifaında 4 metre kutrunda kapı ile, 21 dilime 
ve 65 santim etekli mahruti çadır maa direk. 

Niğde ista!iyon teslimi beherinin muhammen bedeli 56 
liradır. Teminat yüzde 7,5 kuru~tur. 

Teslim müddeti 30 gündür. 

Mukavele ve ilan iicretlerile bilumum masraf müteahhide 
aiddir. 

* *,.. Niğde Nafıası için bir aded zatülhareke taş kırma 
makinesi satın alınacaktır . 

1 - Takalı O. ila 80 M. M. metre eb'adında asgari 
saatte 3 · 3,5 metre mikabı taş loracaktır. 

ı - Motör asgari 12 ''Ps,, Dizel ve taş ayırma si-
lindiri bulunacaktır. 

3 Şasi : tamamile çelik dört tekerlekli firenli . 
4 Taş kıran çenesi hususi çelikten mamul. 
5 Sıkleti azami: 7300 K . 
6 Teslim müddeti : İki ay. 
7 Mukavelename, i!an ücretleri ve bilumum masraf 

müteahhide aiddir. 
8 - Teslimi Niğde istasyonu. 
9 - Muhammen bedeli 6925 lıradır . Teminat bedel 

ücretinden verilecektir. 
10 - İşbu makinenin 29.7.938 tarihinden başlıyarak 

17.8.938 çarşamba günü saat J 1 de iha:esi yapılmak üzere 
20 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Talihlerin 
yevmi ınezkurda Niğde Vilayet Daimi Encümenine gelme 
leri ilan olunur. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkez Satmalma 
Komisyonundan 

Deniz nakil vasıta l arı için t 06 kalem eşya kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır: Tahmin bedeli 6902 lrra 75 kuruştur. 
Adı geçen malzemdye aid şartnameler Merkezimiz Levazı

mından parasız alınir. 

Eksiltme 18 ağustos 1938 cuma günü .saat t l de 

(Devamı 6 ıocı 18hifede) 
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Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası 

M•hruk•t 

Petrol dökme 
Beazin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n " 
krib]e 

" " 
marinlave 

,, ,, tuvönan 
Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Er z • k 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ,, 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
" ,, küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 

" ,, 2 ci 

Günlük Vaziyeti 

ı~P 
kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 

" 
" 
" 
" 

kilosu 

" 

" 
n 

" 
" 
" sandığı 

b. sandıtı 

" kiloau 

-t5.~ 
-15,S 
- 7 

15,50-16.~ 
14.25-14.75 
ıı.00-12.sD 
10.00-10.5° 

_ ,5~ 
_ 2ı50 

-26(jl 

22.50- ı' 
26.50 

21 
51 

50.50- 21 
26.50- L' 

24 -50-25·~ 
• 19 ti 

18- ~ 

- zl 
- sO 1 

1700 .• 17 
s.oo-ff·~ 
ı200-13 6 

5 

Zeytin tanesi dub1e (936 mahsul) " 
" ,, .. (937 " 

" 
,, 1 eri ,, 

" " 2ci " 
" ,, 3 cü ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

n 

• 
" 
" 

• (ikinci) 
Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cavft 
,, Çin 

" Seylan . 
Kahve muhtel if 

Deri ham ve i•l•nmif 

Tuzlu kuru keçi . 
,, ,, koyun 
,, ,, mRnda 
,, 

Hava 

" 
" 

Tule 

" 

,, sığır 

kuruııu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 
koyun 

Salamura kuıu 

,, manda 

.. sığır 

n 

" 

Kösele aığır 1 ci 
manda 1 ci .. 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, - beyaz 1 ci 

Pamuk ipllai 

Vater yerli 4 Adana 
,, 
n 
,, 
n 

" 
" 

" 6 ,, 
n 

,8 

10 

" 
12 

" 14 

,, 
" 
" 
" 
" 

" 20 Yedikule 

" 24 ,, 
Ekıtra " 6 " 

" 
" 
" ,, 

,, 8 
" 10 
,, 12 

" 
" 
" 

,, " 14 " 
Va ter ecnebi 4 Hindiye 

,, n 6 " 
" 

,, 8 
" ,, ,, 10 n 

" " 12 ,, 
Ekstra yerli 14 İngiliz 

n 

" 

" ., 
,, 
" ,, 
" .. 

" 15 " 
,, 18 " 

" 20 " 
" 22 " 
" 24 " 
,, 25 İtalya 
,, 18 

" 20 
" 22 
ti 24 

,, 
" .. 
" 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ti 

" 

çifti 
kilosu 

" ,, 
çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" 
" .. 

paketi 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

------
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Ville et Province 
3 MOIS Ptra. 450 
6 • .. 850 

12 ~ • 1500 MÜNAKASA 
Y ogbourtchoa Hıın 
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Galata, Perchembe Bazar 
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Pli cach 

•tr, de • · t t t' ·ı P bl' 'fl t10 • Pot pour troıs taureaux e ı a ıon ıe ec- u ıque 

5' dıy~ a l'cndroit dit Mahmudiye du Kaza Meau-

7;1 •tr. de ·t · t t t' ·ı " lj01l • Po pour troıı taureaux e s a ıon ıe ec-
19 llat i Curevi deresi başı du Kaza de Fatsa 
~ ttıction ecole de 10 cla11es (cah. eh. P. 262) 

" 

Publique 

zJ " chau1aee s/routo Eslcııehir-Sög-Ot 
,n ' " h 1"' 'ditıd· . anr•r J ıı. ıcatıon annoncee precedemment et cencer-
-~ 1: ııt ı, . 2. . . t il Y. .. 

011 
• conatructıon eme partıe avec ıns a a-

6 ~ et .electrique de l'hôpital Modele de Trabzon 
~ tıgırc •~nulee 

2228 19 

2124 -

52289 4 
17876 64 
1500 

2308 27 

167 14 

159 30 

3864 45 
1340 75 

173 l.l 

Kaymakamat Meaudiye et Dir. Ve· 
terinaire 

idem 

Dir. Trav. Pub. Eskiıehir 

" 
Preıid. Municipalite Torbalı 
Vilayet Trabzon 

Vil. Ordou, Kayınakamat Gölköy et 
Oir. Veterinaire 

18-8-38 

18-8-38 

22-8·38 
22 8-38 
15-8-38 

18·8·38 ' lioıı .• depöt pour trois taureaux et ıtation selec
'/J ıııı. 11 a Gürgentepe de C.ölköy 
'J •eı, lı~tıo .ı depôt pour trois taureaux et station 

d ctıon · B ı k- 11. - • • '· l' d 't 
n chacun 2124 - 159 30 Commi11ioa Amclioration Animaux au 18-8-38 

Vilayet Ordou 18 ıı D a a aman opruını aınsı qu a en reı 

1~ •tr Ur.ııısuyu 
ifı •cı,c~~lıoı:a depôt pour trois taureaux et atation 
~ •lr ıo~ au Nahiye Ulubey 
~ •eı,cU~tıon depôt pour troiı taureııux et atation 
~ lıon İl Cüri dere başı du Kaza Ünye 

~ 
~ 

" 
2267 78 

" 
2124 -

Habitation et Bureaux-if apiaserie ete. 

./ 

~ 
~ 
I~ cı~ia· 
11 10tıs "' ~\) 

: 900 p.- Tableaux noirs: 20 p. 

,,. ı, il : 18 3 
~ fı'ııd, d • t. (aj.) 

1. c b f 
1 • t ı oeu : 42 t. 

~I~ t, (•j t 
1 ~. tg ~t 

S) •1ı.\: • rta : 5,4 t.- Aubergines : 5,4 t.- Com· 
~ 6 k '( 2160 le.- Tomateı : 11520 k.- Poivre : 
S~~I~ tj.) "t rı1 1i t,. ~ : 2,7 t.- Combeux : 2,7 t.- Haricota: 

z1· {)~: 2aı Oınates : 1920 k.- Poivre : 480 le. (aj.) 

""'' : 85 t, r, ~tt t. ,. ~. 

f '~ . ., 
~b"lı. .6 t " tt . 
t~lt) : 19640 L 

'ılı ts : 6 '"· 
t: 16() lota 

t~Otı t • ( &J'.) 
'tııııı il : 137 
it ta d .3 t. 

l\Qt de c terre : 219 t. 

'ıÜ ., ~outon : 31 ,5 t. 
~Ilı~: 12 t Oe~f : 21 t. 
it ' d . \•J.) 

llcııı, ~ lerre : 43250 k. (aj ) 
33, 1 t ( . ) . •ı· 

Gre a gre 

Gre a rre 

Puhlique 

n 

Gre a gre 
Puhlique 

" 
• ,, 

Pli cach 
Gre a gre 

" 

• 

Pli cach 
Publique 
Gre a gre 
Pli cach 
Publıque 

Publique 

Pli cach 

" Publique 
Pli cach. 
Gre a gre 
Publique 

n 

11890 

1580 -
875 -
999 -

3267 -
455 -
260 -
230 -

5307 ·
le k. O 25 

412 50 
1288 48 

933 -

7755 -
2550 -
5000 -
6840 -
3437 -
1136 -

8924 50 
14235 -
13545 -

le k. O 25 
240 -

3n27 50 
2151 50 

176 82 

159 30 

892 -

82 12 

ll8 50 
65 63 

75 -
245 02 

34 12 
19 50 
17 25 

398 03 
787 
30 94 
96 64 

69 98 

582 
192 

518 -
257 77 
85 -

669 34 
1067 62 

393 75 
18 -

227 07 
161 37 

idem 18-8-38 

Kaymakam~t Ünye et Dir. Veterinaire 18-8-38 

Com. Ach. Lycre• lstanbul 9-8-38 

Com. ı\cb. lnt. lst. Tophane 11·8-38 

Com . Ach Acııdemie des 8eauır Arta 24·8-38 
" 24-8-38 

Com.Ach. B~tail. G.Surveil Douan. lımir 8-8-36 
Com. Ach. Dıvision Manisa 22-8-38 

,, 22-8-38 
,, 22 8-38 
,, 22·8·38 

Com. Ach. Place Forte lımır 
,, Çanakkale 

Com. Ach. lntend. bmir 
,, 

., 

Com. Ach. Command. lst. Findikli 

" ., 
Com. Adı. lntend. Milit. Edrı;mil 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 
Com. Ach. Milit. Bnlikeıir 
Com. Ach .. lnt. lst. Tophane .. 
Med. en Chef Hôp. Reg. lımir 
Com. Ach. Place Forte Tchanıkkale 

• iz mir 

• .. 

9-8-38 
20-8-38 
8-8-38 
8-8·38 

8-~-38 

24·8-38 
24-8-38 
8-8-38 

25-8·38 
22-8-38 
12-8-38 
9-8-38 

22-8-38 
22-8·38 
15-8-38 
22·8-38 

9-8-38 
10 8-38 
10·8·38 

Puisııantdeııinfectant, il aıısalnit la feau, et lıı rt>nd dou<'e et lisse. 

Servez-vous de Tarre chaque jour, et oubliez a jamais infections, 

irritations, coupurea. Tarr est la providence des barbes. 

En vente chez tous les Fournisseurs 

SCHERK-Parfumerne. Paris 

14 -

14 -

15 30 
15 -
13 -

14 

14 -

14 -

14 -

14 -

11 -

14 -
l4 -
11 
16 -
16 13 
16 30 
16 45 

1 1 
17 
12 
11 

1 t 

11 
11 30 
10 -
10 -
11 30 
15 -
10 -
15 30 
15 
q 12 

17 -
12 -
12 -
13 -

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

6 - 9 - 1938 

FIA TLAR - COURS OEFİSİELS 
Afioa - Opium • , , • • • 
Buj'tılay yumutak - Ble tendr• • 

A,atı-Moina Yukan·Plu 

5 28 8 -
Bvtday aert - Ble dur • • • 5 10 5 20 
Butday kmlca - Ble roux • 527 530 
Bakla - Feve • 
Kuş yemi çuvallı - Millet . • • • • 

,, dökme 
Peynir beyaz - Fromal'e blanc. • 

,, kat er 
Çavdar Seigle • . . 
Suaam - Seume . . . 
1~ıa1r aarı - Maia jaune 
Arpa Anadol - Orge An. 
Arpa yemlik • • . . . • • • , • 
Zeytin yaiı I.ci yemeklilr - Huile d'oJ. 
Fındık kabuklu -Noiıdtea 
Güz Yünü •••• 
Ceviz içi 
Tiftik mal 

,, otlak • . • • 
Pamuk yatı - Huile de colon 
Suaam ,, ( ,, ıesame 

iç Badem • • • . • . • • 
Darı sarı - millet jaune • • · • 
Keçi kıh - Poilı de Cbevre 
Keten tohumu - Gr. de Lin 
lç fındık - Noia. decor. 
Nohut iri - Poia cbicbe • • . . . 
Kaplıca • . • , • . 
Yulaf - Avoine • • . 

. . . . 

. . . 
Fuulye ufak -Haricot ıec • . 
Burcak . . . 
Mercimek - Lentllle 
Yapak Anadolu - Moba lre 

,, Trakya ,, Thrace 
Sansar deriai 
Tavşan • 
Varşak ,, 
Porsuk ,, 
Kunduz 

• 

6 5 
6 JO 

4 25 

4 7 50 
4 20 
39 -

55 

82 -
6 35 

4-

38 -

GELEN - ARRlVAGE 
Afion -~Opium 10 25 

Buğday - Ble 424 -

GiDEN-EXPORTATION 
Razmol 

Arpa - Orre 32 -
Çavdar - Seigle 
Un - Farine 142 -
Mısır - Maia 
Kepek - Son 
Keten tohumu-Gr. Lin 
Fasulye - Haricot sec 
Pamuk - Coton 
Yapak - Mohaire 
Yulaf (foin) 
Susam - Seume 
Kuş yemi - Millet 
Mercimek - Lentllle 
Nohut - Poia Chiche 
Zeytin yağı -Huile d'ol. 
B. Peynir-Fromage B. 
Kat er 
Tiftik 
iç fındık - Noiı. dec. 
Razmol 
Kıl 

Bulgur 
Beyaz yat 
P. Yat 

57 75 

19 -
50 -

30 -

32 -

19 50 

Arpa - Orge 
Yulaf 
Kuş yemi - Millet 
Nohut - Poia chiche 
iç fındık - Noiı aec. 
Un (farine} 
Suaam 
Yapak - Mohaire 5 
İç ceviz 
İç badem - Aman de 
Kıl 

Kepek 50 -

DIŞ FIATLAR 
MARCHES ETRANGERS 

Buğday (Ble} Liverpul 
.. ,, Şikaıo 
n ,, Vtnipek 

Arpa (Orge) Anvera 
Mısır (Maia) Londra 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 
Fmdık (noiı.t G.Hamburg -

" L. ,, 

Kocaeli Vilayetinden : 

28.7.938 tarihinde açık arttırma suretile satılacağı ilin edilen 
Vilayet Nafıasına aid dokuzar ton iki praıa on bir ton Fiat marka 
silindir makinelerile üç ton sıkletinde taş kıncı makineye talib 
çıkmadığından ağustosun on betinci pazartea.i günü saat on bette 
pazarlık suretilc satılmasına karar verilmiştir. Bu makinelerin ki
losuna ıekiz kuruş fiat takdir edilmi,tir. İateklilerin o gün zikredi
len saate kadar 384 liralık teminatla Vilayet makamına şartnaıııe 
ve makineleri görmek istiyenlerin Vilayet Nafıa Müdürlütüae mü
racaatleri. 



2~.: 

52. 
de 
de 

es. 
Ol 

es 

hic 
nı 

e d 
e: ' 
: 6 
e ( 
e 

uru 

e : 
de 

Sayfa 6 

Galata Karamustafapaşa •okağında mezkur Merkez Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat parası 517 lira 73 kuruştur. 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komis. 
16.000 Adet Büyük Toka 
16.000 Adet Küçük Toka 
16.000 Adet Çengel 
Tahmin edilen bedeli (1920) lira olan yukarıda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü merkez satınalma komisyonuoca 19. 8. 938 cuma iÜ· 
nü saat 10 da •çık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 144 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
ıaatte komisyona müracaatları. 

* • * 200 ton elektrolit bakır 
Yukarıda mikttlrı ve cinsi yazılı malzeme acele satın alı· 

nacaktır. 

İ;:ıteklilt!rin fiyatlı teklifl~rini 26 ağustos 938 cuma günü 
saat 14 de ticaret şubesine vermeleri. 

Şartname her gün saat 13,50-15,50 arasında Ankarada 
Ticaret ~ubesinden İstanbulda Fındıklıda satınalma komis 
yonundaıı alınabilir. 

• • • Askeri F•brikalar Umum Müdürlüğü Ticaret şübesinden: 
Fabrikalar ihtiyacı için 182 kalem muhtelif takımlık çelik 

malzeme sif teılim t•rtiye satın alınacaktır. 
isteklilerin fiatlı tekliflerini ve yüzde 7.5 teminatlariye itera

ber 22 apstoı 938 pararteıi günü saat 14e kadar ticaret şübeıine 
vermeleri. 

Liste ve şartnamesi Ankara'da ticaret şübui mücfürlütüntlen 
ve İıtanbulda Askeri Fabrikalar Satın alma komisyonundan alı
nabilir. . . 

• • • 30 adet maa teferruat mahruti çadlr ve 416 adet maa tea-er 
ruat portatif çadır alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 5012 lira olan yukarıda mikdarı ve cin
ai yazılı çadırlar Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü merkez 
satın alma kimiıyonuoca 18-8-93i perşembe günü saat 15te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Muvakkat teminat 375 lira 90 kuruştur. 

İstanbul Jandarma Satına ima Komisyonundan: 
Miktarı Tahmin İlk 

Metre Cinsi Bedeli T eminath 
L. K· 

14.000.000 Boz renk makara ipliği 5320.00 399.00 
Cinsi, miktarı, tutarı, ve ilk teminah yukarda 

13 milyon metresi dikiş ve bir milyon metresi elişi olmak 
üzere ceman 14 milyon metre boz renkte makara ipliği 

İstanbul Gedikpaşa Jandarma satın alma komisyonunca 
22 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
eksiltmesile satın alınacaktır. 

Bilecik Nafia Müdürlüğünden : 
l - Bilecik Nafia dairesine gerekli 5 adet keser, 5 adet balta 

300 adet çelik kürek, 300 adet çelik külünk kazma, IOO adet demir 
el arabası, 20 adet 4-5 metre ve 360 kilo çelik Baramin 28 adet 
çelik tırmık, 20 adet çelik yaba, 1290 lira 70 kuruş muhaınmcn 
bedel üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10-8-938 inci çarşamba günü saat 15 te Bilecik 
Daimi encümende yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Bilecik Nafia Müdürlüğün· 
de a-örebilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler H6 lira 81 kuruşluk muvak
kat teminatı Muhasebei Hususiye namına Ziraat bankasma yatır· 
dıklarına dair makbuz ve ticaret odası vesikası ibraz etmeleri şarttır. 

Kütahya Lisesi Direlc:törlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş Lise binasının bodrum katında iıışa edilmek
te olan bulaşıkhane ,çamaşırhane, banyo daireleri sıcak su tesisa
tına bailaomak üzere 500 litrelik ve 200 lira kıvmetinde maate
ferruat kalörifer ka:ıanıdır. 

Eksiltme 25.7.38 tarihinden itibaren 16.8.38 perşembe günü 
saat 10 da Lise binasında açık eksiltme surctile yapılacaktır. 

Eksiltmeye ıirebilmek için 37 ,5 lira muvakkat teminat veri:mesi 
lazımdir. 

Çine Belediye Riyasetinden : 
Çine belediyeıince satın alınacak iki ince kutrunda ve 1600 met• 

re tulünde demir su boruları 27 temmuz 938 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Bu borular için Çine
ye teslim tahmin · edilen bedel 2080 lira olup muvakkat teminatı 

156 liradır. İhale 15 ağustos 938 pazartesi günü saat on birde Çine 
belediyesinde yapılacaktır. İhaleyi müteakip borular on gün zarfın
da Çine belediyesine teslim edilmit olması şarttır. 

Milli ~liidafaa Vekqleti SatınaJma komisyonundan: 
Beher tane ine tahmin e ~ilen fiııtı 27,5 kuruş olan M 

hin tane yüz havlusu açık ek:;iltıne ... uretile münakasaya ko
nulmuştur. 

!halesi 22 eğustos 938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
ilk teminatı 288 lira 75 kuruştur 
Ev-af ve şartn'.lme i bedel iz olarak M. \J, V ·atınalnıa ko· 

misyonundan alınır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

* * * Hepsine tahmin edilen fiatı 5217 lira olan 53 kalem 
mızıka alat ve malzemesi kapalı zarf usulile münakasaya· 
konulmuştur. 

İhalesi 26 eylul 930 p.ızartesi giinü saat 15 dedir. 
İlk teminatı 391 liıa 28 kuruştur. 
Evsaf v • şartnamesi bedelsiz o!arak MMV salına1ma ko · 

misyonundan alınır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. ldareıinden 

Muhammen bedeli 10500 lira olan 60 ton çimento 
kapalı zarf usulile ·~o . 8. 938 tarihinde cumartesi günü 
saat 10 da Sirkecide 9 işletme binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin Nafia ve diğer nizami vesika
larile ve yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarile komisyona mü
racaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyon
dan verilmektedir. 

•*.Muhammen bedeli 22500 lira olan 500 ton hurda dök
me demir 22.1.938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bıı işe girmek isteyenlerin 1687.50 liralık müvakkat te-
mınat ile Kanunun t&yin ettiği vesikahrı ve Nafıa müteah
hitlik ves : kası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar ko· 
misvon reisli&ine vermeleri laztmdır. 

' " Şartnameler parasız olarak Ankarade Malzeme dairesinde 
Haydarpaşada tc%ellüm ve sevk ~efliğinden dağıtılacaktır. 

• • • Muhammen bedellerile miktar ve evaah a~ağıda yazılı dört 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ve hizalarında yuılı gün ve ıaat
lerre iha'e edilmek üıero Haydarpatada Gar binuı içindeld utınalma 
komisyonu tarafındın açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ışi girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiğ-i vesaik ve hizaların· 
da yaı:ıh· muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme rünü saatine kadar 
komisyona müracaatlara lizımdar. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komiayon 
tarafından paraaı:ı olarak dağ'ıtılmaktadır. 

1 - 80 bin adet aauhtelıf ebatta amyantlı bakır rondela muhammen 
bedeli 3100 lira muvakkat teminatı 23J lira 50 kuruş olup açık ek· 
siltme 22 ağustos ~38 pa:z.artesi günü ıaat 10,30 da yapılacaktır. 

2 . Bin adet şofaj irtibat başlıfı 100 adet ıofaj boşaltma muslutu 
1350 adet batarya sandıkları iştirak kabloları için kurşun kaplı çatııl 

irtibatbaılığı muhammen bedeli Ş622 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 
271 lira 66 kuruş olup açık ekıiltme1i 22-8-38 paı.arteıi fiinü saat 
10,30 da yapılacaktır. 

3 - Bin adet T 1 lamba makinesi muammen bedeli 2460 lira 
muvakkat teminatı 183 lira 75 kuruş olup açık eksiltmesi 24.8.938~ 
çarşamba günü Hat 10.30ta yapılacaktır. 

4 - Yirmi bin kilo nebati katran muhammen bedeli beş bin lira 
muvakkat teminatı üçyüz yetmişbeş lira olup açılt eksiltmesi 24.8.938 
çarşamba günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

• 938 senesi idaremiz ihtiyacı için ke4if bedeli ile miktar YC 

mc:kileri aşağıda yazılı bulunan 7 ocaktan 18 bin metre mükap 
balast ihzarı kapalı zarf usuliyle ekı;iltmeye konulmuştur. Eksiltme 
22.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da Kayseri'de 
4 üncü mm taka işletme müdürlüğü binasında toplanan komisyonca 
yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1687,50) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanuııun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü mad
desi mucibince eksiltmeye girmiye mani kanuni bir hali bulunma
dığına dair beyanname ve resmi gazetenin 7 .5.936 tarih ve 3645 
numaralı nushalarında intişar eden talimatnamelere uygun olarak 
alınmış belgelerle teklif mektuplarını eksiltme günü muayyen olan 
saatten bir saat eveline kadar komisyon reisliğiue vermeleri lizım
d.r. Bu işe ait şartname ve beyanname projeleri Kayseri'de 4 üncü 
işletme müdürlüğünden Ankara'da yol reisliğinden Sıvas, Samsun 
istasyonlarından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Balasl miktarı Keşif bedeli Muhammen bedel Ocak mevkii 

M3 Kr. L. 
s oon 125 7500 

4 000 125 5000 
2 500 125 3125 

1 500 125 1875 

1 000 125 1250 

2 000 125 25oa 
l 000 125 1250 

lıtanbul Komutanlığı Satın Alma Komisyonundan: 

Kim. 
483 

361-367 
22-27 
58 
95-97 
132-136 
214 

lstaııbul kometanlığına bağ'lı birlikler için 20 bin kilo kuru soğan 
satın alınacaktır. A.;ık eksiltme ile ihalesi 15 aguıtps 938 pazartesi 
günü ıaat llde yapılacakhr. Muhammen tutarı 1400 liradır. ilk temi
natı 105 liradır. Şartnameıi her gün komisyonda görülebilir. !.teldi· 
!erin ille te.ninat mak:buz veya melctuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü bellı 
saatte Fındıklıda komutanlık aatmalma komisy"nuna relmeleri. 

Bornova Belediyesinden 

Bornova Belediyesi için altı adet otobüs şuı maa karoser pa· 
zarlık ıuretiye alınacaktır. 

Muhammen l.edel yirmi ltir bin altıyüz liradır. 
Şartnameyi görmek isteyenler Bornova Belediye riyuetine 

müracaatlara. 
Eksiltme pazarlıkla 29.8.938 pazartesi günü aaat 1 ide Borneva 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1620 liradır. 

. . ., 
23 ton a~folt alınacaktır. Bak: Atatürk Manisa Vil. 

Heykeli ln~aat ilanlarına. 

7 Atuıtoı 1938 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Ankara Belediyesinden: 
Belediye hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan pirioÇ 

ve saire için istekli çıkmadığından 26 ağustos 938 cu~~ 
gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla alınacağından 15 

teklilerio her salı ve cuma günleri saat on buçukta bele' 
diye encümenine müracaatları. 

Ankara Valiliiinden : . 
k ı b . . . l . içtll 1 - Etimeşiut yatı o ulu ta e esıoın ıaşe erı I 

muktazi erzak (8912) lira (5) kuruş muhammen bede 
üzerinden kapalı zarf usul!yle eksiltmeye konulmuştur. "il 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gu. 
uıJI 

Kültilr direktörlüğüne ve ihale günü. saat dokuzda k.a~ el 
tarifatıoa göre hazırlıyacakları teklıf zarflarını vılaY 
daimi encümeni başkanlığına tevdi etmeleri. i 

* 1 - Onuncu yıl yatı okulu talebesinin iaşelef' 
* * . bC' 

için mu~tazi erzak (7862) lıra (~O) kuruş muhammen .~ti 
del üzerınden kapalı zarfl~ e~sılt~eye konulmuş.~ .Y deli 
muayyeninde encümende hıç bır tahp zuhur etmedıgın 

1 
2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesinin ~ inci fıkra5111 

tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. ~ 
2 - İsteklilerin her pazartesi ve perşembe ıünl~ i 

saat 9 da vilayet daimi encümenine ve teminat akçelerıO 
muhasebeı hususiye müdürlüğüne yatırmaları. 

Harta Genel Direktörlüğünde 1 tB' 

ı - Harta kıtası eratı için alınacak 5000 kilo P~~ 
tes ve 5000 kilo kuru soğana talip çıkmadığından '/, o~ 
sayılı kanunun 43 mr.ddesine tevfikan eksiltme IO S-01 
uzatılarak 1 O ıığustos 938 çarşamba iÜnÜ saat 9.30 
yapılacaktır. . s•' 

2 - Eksiltme Cebecide Harta G. Drk. bınasında 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

11
t 

3 - Muhammen bedeli 650 lira, muvakkat teınırı lr 
48 lira 75 kur . ış olup yezne makbuzu veya banka ıı>e 
tubu kabul olunur. 

• • • 
78650 kilo zc!ytinyağı alınacaktır. Bak: Deniz Lvz. 5.ı\~ 

ilanlarına. 
... .. ·r· 

l 1 nı11ı 
Kuru soğan ve patates alınacaktır. Bak: st. ... vz. 

;:,.A.K. ılUıılarına. 

Yeni Oamğa Resmi kanunu 
( t ci sayfadan devam ) f I 

eden evrak üzerine pul ilsakı haberleri üzer
1
ine yazılın~~~J( 

surelile istifa olunur. lan ilmuhaber er tapu 11,. 

Madde 25 Kanuni mikda- rince kabul ve üzerine rııb,rf 
nndan noksan kıymetli kontra· le icra olunamaz.Hilafına 11~ 

dl 1 ket eden tapu meınurl8'1 fı~ tolara veya adi kağı ara yazı -
mış olan kira mukavelename le· beher ilmuhaber için bir .. b,.~ 1 

ritlden dolayı kontratın bedeli ceza alınır. Sahibleri ilı:tı\I tl 
bedelini ödemek istediği 

1
l 

veya kanuni kıymetindsn noksan dirde tapu memuru bedel. ~ 
kısmile bunların beş misli para dı t 

darında damga pulunu • &.l't 
cezası alınır. ·1 "bil..,. 

Noterler ad.
1 

ka·gıdlara veya ğıda yazılmış olan ı mu • J11Ubl 
' ı zerine yapıştırarak resın ·1'' 

kanuni mikdarindan noksan ttı .,. 
tarih ve imza ile ibtal e e4" 

kıymetli kontralolara yazılmış sonra muameleye devaın tl.İ 
olan kira akdine adi mukavele-

1 
k trt' 

k Noksan kıymet i on ,. 
nameleri asılları pulsuz veya no e ) 

veya adi kiğıdlar üzeriıı ıeı' 
ıan pullu evrak ve senedleri, mış kira mukavclnarııe 1/ 
usulen resmi ve para cezası tah d ,,,, uı 

müsteniden açılacak 11 P" 
sil edilmedikçe tasdik etmekten istifası icabcden bede~ jl~ııııl 
veya bunların suretlerini çıkarıp misli para cezası lahsıl o J 
vermekten memnudurlar. . dıkça muameleye dev•"' 

Bu memnuiyetler hilafına ha- mez. Wl 
reket eden noterlerden tasdik Madde 26 - 0Plmgıı ,.J 
veya üzerine muamele icra et- · Kanununun 13 üncü ~r'Vı' 
tikleri her evrak için 25 liradan sinin 9 _ve_ ıo uncu. ~u~, r 
noksan olmamak üzere, kanuni ve 44 uncu maddesının )(İ 
cezası alınır. Noterle, 2459 nu- 9uncu numaralarile yuk~:"'' 
maralı kanuna bailı cetvelde inci macılde mucibince 11 ti~ 
yazılı noter evrakı yerine adi bedel, resim ve cezal11rıt1 tı''.ı 
kağıd kullanırlar ise kendilerin- ve tahsilinde de Damga f 5ıı'" 
den kullanmadıkları her kıymet kanunununun l 2inci ~ıııı" 
li kağıdm tabi olduğu bedelle yazılı hükümler tatbik 0 ,ııı•, 
buııun beş misli ceza alınır. Madde 21 1324 nuı:nll ft'ı 

Tasdik edilmesi veya suretinın 23.5.~38 tarihli damga dd~ 
verilmesi için ibraz olunan pul- kanununun 13 üncü mil ~4~ 

·1 54- .. ıt1 d suz veya pulu noksan evrak ve 6 numarası e uncu 937 
senedlerle adi kağıdlara veya ve 2761 numaralı ve 3-6· i· 

k "hl" k "k" . ıt1 ıl kanuni mıkdarından noksan ıy- rı ı anunun ı ıncı e" 
metli kontratorlara yazılmış ki- hususi kan.uııl~rla tayiıı fi)'el I 
ra mukavelnamelerinden dolayi resim tenzıllerı ve rnıı" 1'' 
iması alazım gelen bedel veya mahfuz kalmak üzere b'\e 
resimle para cezasını sahipleri na muhalif diğer bilciiıt1 
rizalarile ödemek isterlerse no- kümler kaldırılmıştır. ıı 1/ 
terler mezkur evraka bedel ve- Madde 28- Bu k0"

11 J 
ya resim ve para eczası mik- ğustos 1938 tarih indeıı ıf'I 
darında damga pulu yapıştırıp dir. 0ııl 
ibtal ettikten sonra muameleye Mad de 29- Bu k11

1~ e 1 
küml tı i ni i<-u "8 Ma '' devam edebilirler. J d t• 

Maliye Vekaletinde hazırlan- liye Vekilleri memur ı.ı 
mıı olan ferağ ve intikal ilmu- SON 


