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Istanbul Zahire Borsası 

Harb sigortası 

~emleket Haberleri 
·. _______ e_u_A_d_a_v ________ J~--~-;_'~-~-'~~r_
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Cek ~~orta şirketleri Baltık denizi Jimanların<t gönderi!e-
~er'caret eşyasmın sigortası için yüzde 5 harb rizikosu 
t'ı>ıl 1 aloıak istedi!dcri hükümetimizce haber alınmış ve 
'-• ~ tetkikatta bu ücretin yüzde bir den fazla olma
t'ktı ararlaşmıştır. Bu günlerde bir kararname çıkarıla-

r. 

Pazarlıksız satış başlayor 
l ~. 
-,~il larJıkıız satış kanununun tatbikatı için hazırlıklara 
~ 8 rtııştır. Dün İktisat Vekaleti iç ticaret umum mildü -

kay Mümtaz Rek ticaret odasında çok mühim 
~'•ilıon~crans vermiştir. Konferansta matbuat mü-

~ erı, ekonomistler, tüccarlar bulunmuşlardır. Bay 

~İ1 te:k kanunun. b_ü~ün maddelerini birer. birer izah 
d~r sonra tatbıkat ıçın alınacak tedbirlen ve ali

~tii esnafın yapacakları ışın mahiyetini anlatmıştır. 
~~filden itibaren B. Rek bütün alakadar la ayrı ayrı 

era l Q11 ~~ ar verecektir. 
~.~~l ~un sabah saat 10 da yine ticaret oduında esnaf 
Jl~d erıne, gıda maddeleri satan bütUn esnafa, tüccara, 
\ ~~ eıı sonra da tuhafiye, kumaş satan tüccar ve esna· 
~ba tcrıi, mobilyacı tüccar Ye esnafına, yarınki çar
~ıb sabahı: Halıcılara, kilimcilere antikacılara, tesbih 
~ ter~~ kakma, oyma işleri yapanlara, daha sonra 
~Cakık ayakkabı, lastik ve emsali eşya yapanlar top
.~.,11k tır. Perşembe günü yine aynı yerde saat 10 da 
~ k at satan bütün tüccar ve eınaf teplanacaktır. B. 

1 
ka:bfcranslarını bitirdıkten sonra Ankaraya sıidecek 

~t~r 1111~~ tatbikatı için hazırlanmış olan talimatnamele
~llb ~ fılıyata geçilmesine nezaret edecektir. Kanunun 
l le .. 

11
' İzoıir ve Ankaraıia tatbikatmdan almacak neti-

' •e ~ .. tlatl 6 ore yurdun diger şehirlerinde dahi tatbikine 
acaktır. 

De Yolcu telegrafı 
, Qı,;let demir yolları idaresi trenlerde seyahat 
~llııltı~~lcular için telgraf alınıp verilmesi için 

etmek
teşkilat 

~ t\nbar ücretleri indirildi 
Ctı• 'b ~lt ıı ticaret ve limanlar umum müdürlüğünce veri-

\ -~ u"'ra. göre; Trabzon ve İzmir limanlarında vapur 
\ ~~~ Cteti hizmetinden alınmakta olan ücretlerden yüz-

)ap~~ hammaliye ücretinden dahi yüzde yirmi beş ten
rııasına başlanmıştır. 

~~ Yeni rekoltemiz 
1111· •enen. . h il . . . k ~!~tir ın yenı ma su erımızın re olte miktarı tesbit 
~.63 Buğda ı 3,619,559 ton; arpa 2,377 ,607 ton; yu
~~ b 4 ton; kuşyemi 15000 ton; çukurova pamuğu 
llı~ıı11 alya; Egredir pamuğu ise 2,500,000 kilo tahmin 

· tır i'f 'k 

' 

la . . : ı tı 7,498 ton; yapakl26 628 ton; gül yar~ ı 
~ ' u .. ' lıı 

2 
ıuoı 73-7 4 bin ton: incir 37,000 ton; fındık 

~iı.._. 4·26 bin ton; tütün 62 milyon kilo olaraak les-
1ftir. 

~e . k . . t 1 ~qd,_.vız~ uşyemı ıs ~yor ar 
1 
~td Parıs Ye Bombaydan Turkof19e yapılan mü· 

~ il, k' Yurdumuzdan fazla miktarda kabuklu ve iç 
Uf Yemi satın almak istenildiği bildirilmiştir. 

'ıı .. Yağ pahahlaştı 
~·l\d~Urılerde piyaıamıza Urfadan az miktarda yağ 
~~, n Urfa yağları on beş gün içinde 97 kuruştan 

' ftrlamııtır. 

Yumuşak Polatlı ekstra 1-2 Çavdarlı D. Tes. 
,, Ankara-Sıvaı, Yer köy, Yahşihar.,Şef aatl" 
,, Eıkişehir, Beylikahır. 5-6 Çavdarlı 
,, Kütahya-Tav.şanlı lcırmııı 
,, Alpıköy 6-7 Çavdarlı 

Sert Anadolu 
,, Trakya 
,, Samsun 5-6 Çavdarlı 

Kızılca Trakya 

Hububat 

Arpa Anadolu H. P. dökme 
,, Fctb Samıun 

Çavdar Anadolu 
Bakla Çanakkale fob Çanakkale 
Mısır Adapazar ,, " çuvallı fob İstanbul 

,, ,, beyaz çuvallı ,, ,. 
Keten tohumu tek çuvallı iılcele tesliın 
Kuşyemi % 2 analizli yeni ÇU\al fob Teltirdağ 
Susam Yeni çift çuvalda iskele 
Fasulya 
Yulaf dökme 

,, çuvallı 

Mercimek 
Fasulya 
Nohut 
Ak darı 
Haşhaş tohumu 
Zeytinyağ yemeklik 

., sabunluk 
Susam yağ 
Pirinç ,, 
Sade ,, 
Peynir beyaz 

,, kater 

Tiftik 

Üğhk naturel ve muhtelif menşeli mallar 
K11rahisar, Kütabya, Eskiıehir, Yozgat, 
Ankara, Bolvadin, Polatlı, Beypazar, Çorum 
Çerkeş, Gerede, Bolu 
Kastamonu, S11franbolu 
Kayseri, (Konya ova) Sıvas Mardin ayarı mal. 
Konya dağ ve llğın ayarı mallar 
Deri malları (boylular) 

,, ,, çengellt 

Yapak 

Trakya: Bandırma, Bursa, Karacabey ayarı mal. 
Çanakkale, Gelibolu, (İzmir) ve İzmit ince " 
Anadolu : 

Karahlsar, Kütahya, Bolvadin, Eskişehir Yozgad lıımen 

Ankara, Polatlı Konya Kırşehir Akııoehir cinslerine göre 

Kızıl ve renkli karaman malları 
Yün Yuanmış kıvırcık 

" Anadol 

Pamuk 

Keçi Kılları 

Kırkım malları cinslerine göre 
Tabak 

" " " 

Deriler 

,., 

" 

Keçi derisi Çıft % 20 ilcinc. sıklet. göre 
ÜR"lak 

" " • " " 
Kuzu 

" " % 10 " " " 
SıR-ır 

" 
Kuru cinsine göre kilo. 

" " 
Salamura ,, " " 

Koyun " 
Hava kurusu ,. 

" 
,., Tuzlu " 

,, 
HUBUBAT 

" 
• 

;, 27 
5 12,5 
5 11 

4 38 
4 32,5 
4 30 
5 12,5 

3 34 

4 15 
4 05 
3 36 

9 30 
5 02 

18 10 

12~ 

115 
110 
95 

115 
90 

110 
78 

105 

61 
57 

48 
46 
52 
70 
68 

50 
23 

165 
120 
130 
60 
40 
50 
42 

6 
5 15 
5 16 

4 30 
5 05 
4 30 
5 25 

3 38 

4 20 
4 05 
3 36 

9 35 
5 04 

19 10 

130 
117 
112 
100 
1?.0 
ıoo 

115 
80 

110 

62 
58 

50 
47 
53 
73 
70 

51 
25 

170 
130 
150 
72 
-15 
55 
45 

Bufdııy: Poıatlı, Alpılcöy, Beylilcahır, Çıy ve Akşehir istasyonla
rın• inhisar eden mevrudat her ne kadar hafta nihayetine doğru azal· 
mıı iıe de, Audolu ve limanlarımızdan külliyetli miktarda un gel
meıi ve defirmenlerdeki stokların ıarfedilmemesi üzerine fiatlardalci 
düşkünlük devam etmektedir. 

ihracat için Avrupadın hiç bir talep v kubulmamıştır. Manitoba 
ve Vinipek boualarmm Hatları düıü'ktilr. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Kararname No: 9554 
1938 mali yılı Müvazenei Umumiye Kanununa merbut f cetve

line dahil ibtidai maddelerden ilişik listelerde yazılı olanların, hi _ 
zalarındaki izahat daireııinde ve kabul fi muvakkat usulile idhal 
olunması, iktısad Vekilliğinin l.7.938 tarih ve 7378 sayılı teklifi 
ve Maliye Vekilliğinin 5.9.938 tarih ve 27353 sayılı mütaleanames 
üzerine 1499 sayılı kanunun 14 üncü maddesine tevfikan icra Ve· 
killeri Heyetince 8.9.938 tarihinde onanmıştır. 

8.9 38 

Gümrük Tarife Kanununun 14 üncü maddesi mucibince 
kabulü muvakkat usulünden istifade edecek eşya 

1- Cetveli 

Eşyanın nevi 
Etyanın ne halde 

getirilecejli Mülahazat 

1) Hah imalinde 
kullanılacak kas· 
kam iplikleri 

2 ) Safi veya karı
fık kamg~rn 

Safi veya karı

şık pamuk ip
likleri, suni ipek 

3) Safi veya karı· 
şık kamgarn 

Çile ve paket 
halinde 

Masura, bobin 
üzerinde sarılı 
ve-ya çile ve 
paket halinde 

Masura. bobin 
üzerinde sarılı 
veya çile ha· 
Jinde 
Parça halinde 

Senede (100.000) kiloyu teca 
vüz etmem~k şartile ihraç 
müddetleri ilk gümrük muPl
melesl tarihinden itibaren iki 
senedir. 
Çorap, jarse, fanila gibi her 
türlü örme eşyanın ihracına 

yardım maksadile 

Yün mensucatın ihracına yar• 
dım maksadile 

4) Türk ve şark 

hah ve kilimleri 
5) Banaklar Tuslnnmış halde 
6J Amerikan bezi 
tülbend salaşpur, 
patiska 

Top halinde Yazma ve kalemkari basma· 
ların ihracına yardım mak-
sadile. 

(Devamı var) 

Par is Borsası 

- 26 Eyhil 938 -
Paris borsasının bugünkü kapanıt fiatları şunlardır: 

Londra 178,50 Kurşun 15,14,4,50 
Nevyork 37,42 Bakır 47, l0·48, 10 
Brüksel 634,75 Kalay 194,12,6 
Amsterdam 2001.- Altın 145, 7 
Roma 1 7, 10 Gümüş 17,7/16 
Cenevre 839,- Çinko 14,15,7,50 

ARPA: ihracat üzerine tal~p bulunmamaktadır. Evvelce satış ya· 
pan ihracatctların n çıklarını kapatmak ür.ere fop Samsun üç kuruş 

otuz sekiz pııradll.n iki muamele olmuştur. Anadoludan &'elen mallar 
Haydarpaşa t~slimi 3 kuruş 34 p11.radan yerli sarfiyat için satılmakta
dır. Avrupa. f i atln.rı düıüktür. 

ÇAVDAR: Anadolu ve Trakyadan gelen mallar değirmenciler 
mühayaa etmck,ed irlcr. İhracat için bir talep yoktur. 

TİFTiK: İhracat işlerinin başlanıaı11 yüıünde• tiftik üzerine bu 
hafta da bir muamele kaydedilmemişti r . 

Tiftik stoklarının kuvvetli ellerde bulunmuı piyasamızı düşürme

mektedir. 
YAPAK: Piyasamızda alıcı olarak Sovyctler ve fabrikalarımızdır. 

İhracat işi henüz başlamımıt olma.sına rağmen fiatlar sağlamdır. 
KEÇIKlLI: Satış faaliyetleri cıınııız olarak devam etmektedir. 

Piyasamzını yırane alı cısı olan Almanların mubayaatı piyuamıza 

canlıh lc.vermem:ttir· 
DERiLER 

KEÇİDERİSİ: Ccırelı:: harıci ve g-ereku dahi 'i talepler karşısında bu 
mallarımız lstekli olarak 11atıl111aktııdır . Yakında bu mallarımızı tak111 
yolile Amerikaya da ide.re edecek vu.iyde geleceR-i tahmin edilmek

tedir. 
OGLAKDERİSİ: Piyasaları bir kararda gitmekte iae de taleplerin 

deyamı bu mallarımızın stoklarınm erimesine ve istekli utılmuına 

yardım etmelctodir . 
KUZU DERİSİ: Bilhaesa harici talepler bu mallarımııın ıtoklarının 

erimesine yardım t'tmiştir. Halen kuzu derilerinin lstanbuldaki stok

ları pek aı: kalmııtır. 
KOYUN DERİLERİ: Son gfiulorde gerek hava kurusu ve rerekse tuılu 

kuru cinılcrine Almanyadın tııleplerin nrl maeı bu cins mallarımızın 
fiattnı yüknltmiıtir. Hizalarındaki fiııtlerdan anlaşılacağı veçhi le bu 
mallarımıxın fiatları geçen haftaya nazaran kilosunda 3-4 kuruş yük

seklik 'kaydedilmiştir. 
SlGlR DERİLERi: Gerek kuru ve rerekse ulamura ciuılerine yerli 
Fabrikalarımız ve Anadolu çarıkcıları tarafından talepler devam et-

mektedir. 



pl 
re 

o 

rie 

OU\ 

tı 

Sf 

d'I 
,..-

r r 

er:i 
re 
lan 

d J . : 
are 
are 
eh 

de 
000 

stllı 

on 

30 t 
l P· 

bniqı 

500 
• dol 
arqu 
<le pı 

• co 
: 15 

iac, 

de ı 
t. 
ıecı 

~ 211 

Bu gOn iian olunan Münakasaıar ve Mü zayed ıer List:esi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sn at 

a MOnakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Eskişehirde 300 yatııklı hava h staneıi iıış. 
(şart . 497 kr) 

Kayseri tayyare fabrikuında bir montaj atel· 
yesi yap (şart. 438 kr} 

Acibadem-Küçükçamlıca yolunun tamiri (temd) 
Okul binası inş . 

Değirme~dere köprüsü tamiri 
Memleket hest. yap. arteziyen işi: 30 m. 
Kabat.şta tıırap imalathanesi ile anbar arası 

geçidinin demir çatı ve cam eldin la Örtülmesi işi 

Demirkapıda yap. ambar inş . • (temd) 
Galatıısaray lisesinin Ortaköy şubesi binası tamiri 
Park Oteli nıımile maruf bina dahil ve hariç ta· 
miratına ait eksiltmesi tehir edildi 

k ll palı z. 99276 10 

" 

aç eks. 

" 
" ,, 
,, 

paz. 
aç. eks. 

87369 20 

3165 50 
24399 50 

1367 24 
1740 - -
1043 90 

25814 58 
1S19 86 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari aıat, Hasta ne Lav. 

Tıbbi -,eza: 22 çeşit 
Spesial yerli malı ilacı: 6 çeşit 
Uyuşturuc1..ı ilaç: 6 çeşit 
Tıbbi ilaç: 23 çeşit 
Otoklav: 80 ad. 
Seyyar csterilizasyon takımı : 20 ad. (şart. 295 kr) 
Dıfenilamin: 1,5 t. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise: 60 takım 
Ameliyat gömleği: 250 ad. 

kapalı z. 
aç. eks. 

,, 
kapalı z. 

,, 
,, 

aç. eks. 

aç . cks. 
,, 

9081 
1760 -
2230 -
6699 -

16000 -
59000 -
4500 -

840 -
beh. 5 26 

Matbaa işleri · Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua: 8 kalemde 17460 ad. 

Kereste - Tahta v.s. 

Çam direği: 10000 ad. (ttımd) 

Nakliyat· Boşaltma -Yükhdme 

Koyun gübresi nakli: 500 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yatıları v.s. 

Kuru çıaı odunu: 16-20 t 
Sömikok: 250 t. 

Müteferrik 

Pik mayon dişli: 10 ad.·oirinç ince fener dişli: 
5 ad .·pirinç kalın fener dişli: 5 ad.-pik ma· 
den fener dişli: 10 ad. • pik 6 kollu maden 
dişli: 10 ad • pik puli: 8 ad. - pirinç metal 
tramvay yatağı: 6 ad.-pik tramvay yatağı: 6 ad 

Beyaz, halci ve boz renkte makara ipliği: 
404700 ad. 

Mü'1endis çadırı: 10 ad.·mahruti tadır: 12 ad . 
LGstık hortum: 100 m. 
Sicim: 5000 k. 
ince kınnap: 300 it. 
Zamkı arabi: 450 le. 
Mühür kurşunu: 1500 k. 
Soba, soba malzemeıi ve kurulması ışi 

Bayrak: 400 ııd. 

Motör 25 beygir kuvvetinde "Bolinder Doviç 
Kromhetn marka: 1 ad . 

Taş: 600 m3 
Çekme demir boru: 600 m. · filanş: 120 ad. 
50 adet uyuz banyosu alınması s:ırf ınazar edıldi 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ, mercimek, toz şeker, zeytınyağ, sa
bun, bulgur, pirinç, tuz, kuru fasulye ve ku
ru soğan 

Yoğurt: 13 t. 
Şehriye : 10 t · makarn:ı: 15 t. 

Sadeyağ: 13650 k. 
Nohut: 154 t. 
Un: 174 t. 
Arpa: 660 t. 
Bulgur: 38 t . 
Kırmızı mercime'.: 20 t. 

b Müz eler 

Müstabzaratı tıbbiye ve boyalı teneke 
Çam y tar a~aç ve çam to:nruk 
Kaynak için kullanılır elektro çubukları 

aç eks . 670 -

p z. 7000 

ıa çık eks. 

açık eks. 
kapalı z. 600') 

paz. 442 50 

kapalı z. 30352 50 

aç. eks 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

kapalı z. 
aç. eks. 

" 

açık eks. 

,, 
knpalı z. 

,, 

" 
" açık eks. 
,, 

nçılı: art. 
,, 
n 

1880 
1350 
3700 -
324 -
342 -
412 50 

5000 80 
1360 
2475 

1320 -

1600 

13984 
17232 60 
20793 -
26400 -

90 -

alze nesi 1 a ua 

Orman Koruma Cenel Komutanlığından 

23 Eylul 38 cuma günü kopalı zarfla ihalesi icra edilecek olan 
f s ton bulda Sirkecide Dcmırknpıdn yapılacak orman koruma am-
bar inşaatı için teklif edilen füıtJar g li görüldüğünden yeniden 
pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

6214 -

5618 50 

237 41 

130 50 
78 30 

1936 -
99 

681 07 
132 -
167 25 
502 42 

1200 --
4200 -
337 50 

63 
99 -

52 25 

525 

26 25 

450 

33 19 

'2276 44 

141 
101 25 
277 50 
24 30 
25 65 
30 95 

375 06 
102 
185 62 

112 50 
99 

126 05 
394 -

1048 
1292 45 
1559 48 
1980 

M. M. V. SAK 

,, 

İstanbul Belediyesi 
oldere Köyü Muhtar. 

Manisa Valiliği 
,, 

lnhi1arlar U. Müd. 

Orman Kor. Gen. K. lst. SAK 
Galatasaray Lisesi SAK 
Antalya PTT Müd. 

Tophane Lvx. SAK 

" 
" 
" M. M. V. SAK 

,, 
Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 

Manisa Kültür Dir. 
M. M. V. SAK 

lçel Kültür Dir. 

D.D.Y. 4 cü işit. Müd. Kayseri 

lstanbul 8 ele diyesi 

Kars Vllityetı 
Ankara Beledi ye si 

l:ımir inhisarlar Başmüd . 

Tophane Lvz SAK 

Nafıa Vekaleti 
inhisarlar U. Müd. 

" 
" .. 
,, 

İstanbul Belediyt:si 

" Tophane Lvz. SAK 

lsf. Deniz Ticaretı ~ üd . 
Ask. Fabr. SAK lst. 
Ziraat V ckileti 

Kayseri Tayyare Fnbr. SAK 

Adana Tiim SAK 
Balıkesir Ask. ,, 
Milas ,, ,, 
Deniz Lvz. SAK 
Viranşehir Ask. SAK 
Diyarbakır Lvz. ,, 
Balıkesir Ask. ,, 

" 

İzmir İthalat Gümr. Müd. 

15·10-38 ı 1 

14-10-38 ıs 

6-10-38 14 30 
6-111-38 16 -
6-10-38 11 -
6-10-38 10 30 

12-10-38 14 -

30-9-38 10 -
14-10-38 14 30 

13-10-38 15 -
12-10-38 15 
12-10-38 14 30 
13-10-38 15 30 
14-11-38 11 -
15·11-38 11 30 
14-11-38 14 -

6-10-38 14 
12-10-38 10 

12-10-38 15 -

12-10 38 - -

11-10-38 14 30 

1-10-38 11 
7-10-38 11 

30-9-38 15 -

18·10·38 10 

13·10-38 15 
13-10-38 
13-10-38 
13-10-38 
13-10-38 

14 
14 30 
14 45 
15 -

13-10 :l8 15 30 
11-10-38 15 -
11-10-38 14 30 
30-9-38 15 30 

11-10-38 14 30 
11-10-38 14 

6-10-38 ıu -

7-10-38 15 
10-10-38 11 -
14-10-38 16 -
13-10-38 11 30 
13-10-38 11 
12-10·38 10 -
11-10 38 l1 -
11-10-38 15 -

Balıkesir Orman Başmühendis. 14-10-38 15 
5 inci Sulh Hakimliği Galat Nor· 28 9-38 14 -

di ştern hnn No. 11 

ilk pazarlığı 30.9.38 cuma günü saat 10 da Galatadn Top· 

çular caddesinde 176 numarala orman koruma genel komutanlığı 

ambarı binasında İstanbul satınalma komisyonu tarafından yapı· 
lacnlttır. 

Muhammen keşif bedeli 25814 lira 58 kuruştur. Muvakkat t -
minah 1936 liradır. 

Şartname ve projeler komisyonda her gün görülebilir. 

isteklilerin mezkur gÜ•! ve saatte komisyona müracaatları i
lan olunur. 

Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

rv'o"""'"""'"""""".,...,.,...,.,...,.,...,~~'\Aı~ıv...~~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
krible 

,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

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

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecneb~ (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

.,, Pirina 
Şeker yerli toz 

,, " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

" ,, 2 ci 
Zeytin tanesi dub;e (936 mahsul) 

,, ,, ,, (937 " 
" ,, 1 ci " ,, 
" ,, 2 ci ,, 
" ,, 3 cü ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, " (ikinci) 
" Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

" 
Trabzon 

., Vejetalin~ 
Çay Cava 

,, Çin 
,. Seylan 

Kahve muhtelif 

" ,, 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,. manda 

" 
Hava 

" 
" Tula 

" 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

<\alnmura 
koyun 
kuzu 
manda ,. 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,. mancfo 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
., beyaz l ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz t ci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
,, 

" 6 
" 8 
" 10 
" 12 
" 14 

" ,, 

" 
" 
" 

,, 20 Yedikule 

" 24 " Ekstra ,, 6 ,, 

,, " 8 ,, 
,, n 10 ,, 
,, ,, 12 " 
,, ,, 14 " 

Vater ecnebi 4 Hindiye 

" " 6 ,, 
,, ,, 8 

" 
" " 10 ,, 
il " 12 ,, 

Ekstra yerli 14 İngiliz 

" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

,, 15 ,, 
,, 18 ,, 

" 20 " 
,, 22 " 
" 24 ,, 

" 
15 ltalya 

" 18 
" 20 
" 22 
" 24 

,, 
" 
" ,, 

1 En az· En ço~ 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 
,, 

" 
" 
" 
" 

kilosu 
,, 
" ,, 
" 
" 
" ,, 

sandığı 

b. sandığı 

" 
kilosu 

" ,, 
,, 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" 

kilosu 
,, .. 
" tanesi 

" ., .. 

paketi 

" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 

-14,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50 - ıs.oo 
12.00- ı 2.5-0 
ı ı.oo-ı ı.so 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

22.50- 24 
25 -- - 52 

30.00-· 31 
28.00-· ~ 

19- 20 
- 25 

28 
.-:-ı s,5-0 

875-9o0 

: 6.oO 
- 4,oO 

45- 45 
32- 36 

22·- 26 
ıs- 2ı 

15 

= ıo5 
ıoO 
~ 
10 
11 
46 

290- ~ 
300 - 5oO 

295- 3~ 
101.25-102· 

160- I~ 
40 55 
50- 60 
55- 55 
ııo- ~ 
48- ısO 
ı25 110 
105 

/ 

-- ""~ 4tıV' 

lt 



~1938 
Nafıa Vekaletiaden : 

't>ihrbakır·Cizre hattının 31l+650, 67 +450 ve 77 + 700 üncü 
~ııı~•trelcrinde Kuruçay, Salatçayı ve Batmançayı Üzerlerinde 
~•k 1 X 60, 4 X 60 ve 5 X 100 metre açıklığındaki üç demir 
)\ ~ '" İnfa, nakil ve montajları kapalı :ıarf uıulile münakasa· 

01t•lınu4tur. 
1 

~le Münaka1a 11.11.938 tarihine teHdüf eden cuma günü saat 
' Vekaletimiz demiryollar intaat dairesindeki münaka.a ko· 
~u odaıında yapılacaktır. 
,. Bu köprülerin nakliye maaraflarile beraber muhammen be
!~ lllecmuu 1.100.000 liradır. 
t-.... Muvakkat teminatı 46.750 liradır. 

~ti Mukavele projeıi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık itleri 
'1 tartnamesi, üç adet köprü teması, ray inbi1at tertibati te· 
~ tl~vlet demiryolları ray tipi, telgraf hattı konsolları tema· 
~ •baret bir takım münakaH eırrakı 50 lira mukabilinde de· 
~~rı inşaat tlairesinden tedarik olunabilir. 

~it Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numarala artbrma 
~-~ille •• ihale kanunu mucibince ibrazına mecltur oldukları 
~1 •e Yesikalarla ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini havi ka· 
'~ .mühürlü zarflarını eksiltme şartnamesi ile mezkur kanu
~t rıfatı dairesinde hazırlıyarak 11.11.938 tarihinde saat 14 e 
,~ l>erniryolları intaat dairesindeki münakaaa komisyonu reis· 

&, llu111arah makbuz mukabil'nde vermeleri lazımdır. 
~ ~lt Bu milnakaaaya gireceklerden llakal elli metre açılrlığın
~tıt. d•111ir köprü iruil ve montajını yapmlf olmak tarh arana-

?..._ B 
~· u anünakuaya girmek için ehliyet veaikau almak iate-''kll referanılarile diğer vesikalarını bir istidaya bathyarak 
'l~ ••anın yapılacatı tarihten en az aekiz gün evvel Vekale-a: rtıüracaat ederek ehliyet vesikası talep etmeleri lbımdır. 
~ Pttünakuanın yapılacafı tarihten en az sekiz gün evvel 
\.._ •at e~erek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten 

hpacakları müracaatllll'ı nazarı itibare alınmayacaktır. 

G.latasaray Lisesi Alım Satım 
Komi1tyonu Baıkanlığmdan : 

Keşif bedeli İlk teminatı 
L K. Lira 

1319 86 99 tamirat 

\,~'latasaray Liıesinin Ortaköy şubesi binasında yapı· '•t olan keşif bedeli ve ilk teminah yukarıda yazılı ta
~ı6~·~ 14.10.938 ccma günü saat 14,30 da Kültiir Direk'''k binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak 

1-. 0~isyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 
\.11 eiclılerin en az 1000 liralık bu ite benzer iş yaptık
~- dair idarelerinden almış oldukları vesikalara isti· 
\'•fi. Nafıa Direktör.lüğilnden eksiltme tanhinden bir haf· 
t'-tk "1 alınmıf ehli yetoame ve yeni ıeoe Tic:aret Od ast 
\~ '8ı ve teminat makbuzlarile belli gün •e saatte Ko-

'•- gelmeleri. 

Antalya P. T. T. Müdürlüğünden: 
s ""· t,, .. 

~~il·., rınıevvel 938 tarihinde ihalesiDin yapılacağı ilan 
.... q-b. OOo lira keşif bedelli Park Oteli namile maruf bi
"' G ıl Ve hariç tamiratına aid eksiltmenin görülen lü-

terine bir müdaet tehir edildiği ilin olunur. 

'1 Menemen Urbayhğından: ı 

~İl, ~•trc 111urabbaı sahada 2899 lira 20 kuruş keşifli parke 
\..,-3a •ldırıın inşasına ait eksiltmeye talip çı\rmadığından 
"ti i~llma günü saat 15 te pazarlık ıuretile talibine ihale edi· 

11 olunur. 

le. Jstanbul Belediyesinden: 
t'l ~if 
~"ıa t'becJ_e!i 3165 lira 50 kurut olan Acıbadem-Küçükçamhca 
~ ı._,tt '11ıırıne aid açık eksiltme 6. I0.938 perşembe gününe 
\ bili., t" Keşif evrakile tartnameıi levazım müdürlüğünde gÖ· 
~~I b· •tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan batka en 
~~'ıa ~~ liralık bu işe benzer İf yapbtına dair Nafıa Müdürlü
\~' •cakları fen ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret odası ve· 
\ ı.'"'b 237 lir~ 41 kurutluk Uk teminat makbuz veya mP.ktu 

,...,illa er Yukarıda yazılı günde saat 14,30 ta Daimi encümen
lllalıdırlar. 

Koldere Kayn Muhtarlığından 
\~tG 
\ ~ ıc"'Gı bütçesinde mevzu paradan yaptırılacak olan 24399 
\ ~Oo ~tuşluk bedeli ketif ilk okul binasının 938 yılı bütçesin-i'"' '"•lık kısmı bu yıl için 2490 numaralı artsrma ve eksilt
~ ''~ lltınun hükümlerine göre ekıiltmeye konulmuttur. 
\~ ~ 6 Teşrinievvel 938 tarihine rastlayan pertembe günü saat 
' '"1•a hüklmetı konağında köy bürosu ,efliğinde yapı
~~-~ 8•at 16 dan sonraki teklifler kabul edilmiyecektir. 
'\ ~e:hhıtıer bu huıuata fenni ve mali tartname ile projeyi her 

~•litl bürosu ıeflitine n onun elile Koldere muhtarlıtında 
~~Ot. er, 

\"t, ~hhitıer ketif bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde tutarını muh· 
~~\it 'lcbuı mukabilinde ve yahut tabyil veya banka mektu· 

t.."'-le.. •ereceklerdir. • 't .,., . 
\ı..".ei~ 1~tir•k edecekler ticaret od&1ında kayıtlı . oldupna 
. i-'- ' •le ve bu gibi itleri evelcede yaptıtına daır reami 

' ~1-~il •lıamıt vesikaları ibraza mecburdurlar. 
~İli 'ı•hat almak için Manisa hükumet konatında köy büro· 
~ ~l ile Ve yahut Koldere Köyü ihtiyar heyetine lıtatvurmala-

ullı&r. 

MÔNAKASA GAZETESi 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 

Askeri Fabrikalar Umum Mfidürlüğü Merkez Satın Alma 

Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 4500 lira olan 1,5 ton difenilamin As· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 
14. l ı .38 pazartesi günü aaat 14 de açılc eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. T aliblerin 
muvakkat teminat olan 337 lira 50 kuruş ve 2490 nnmaralı ka
nunun 2, 3 maddelerindelci veıaikle mezkur gün ve saatte komla -
yona milracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahtı Alma Ko.dan 

Ordu sıhbiyeai için alınacak 6 çeşit spesiyal yerli mah ilacın 
açık eksiltmesi 12-I0-38 çarşamba günü saat 15 de Tophanede le· 
vazım amirliti satınalma komiayonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 1760 lira, ilk teminatı 132 liradır. Şartnamesi ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte belli 
saatte komiıyona gelmeleri. 

• • • Ordu 11hhiyeai için 6 çeşit uyuşturucu ilacın açık eksilt· 
mesi 12-10-38 çarşamba pnü saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği 1atınalma komiayonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 2230 liradır. İlk teminab 167 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • Ordu ııhhiyesi için alınacak 23 çeşit tıbbi ilacın kapalı 
zarfla eluiltmesi 13.,IO 38 perşembe günü saat 15,30 da T~phane· 
de İstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacak· 
tar. Hepsinin tahmin bedeli 6699 liradır. İlk teminatı 502 lira 42 
kuruştur. Şartnameııi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
veıikalarile berıber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

Mensucat-t:lbise·Kundura-Çamaşır v .s. -
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher adedine tahmin edilen fiatı 526 kuruş olan 250 
adet ameliyat gömleği açık ekıiltme suretile satm alına· 
cakbr. 

Eksiltme 12 birinci teşrin 938 çarşamba günü 1aat 
t O da M. M, V. satınalma komisyonda yapılacaktır. 

Nümune ve şartname hergün öğleden •onra komis
yonda görülür. 

İlk teminat 99 liradır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayıla kanunun iki ve üçüncü maddelerin· 
de ya:ııh belgelerle birlikte eksiltme gün ve saatinde 
M. M. V. satınalma komisyonda bulunmaları. 

Manisa Kültür Direktörlüğünden : 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı Tutarı 

Cinai Miktari Lira Lira Lira 
Takım elbiae 60 14 63 840 

Manisa Eğitmenler kursu için yaptırılacak olan 60 takım elbi
senin 22.9.938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuttur. 

Ekailtme 6.10.938 perşembe günü saat 14 de Kftltür direktör · 
lüğü daireıinde yapılacağından 2490 sayılı şartlara göre hazırlık· 
}arını yaparak belli gün ve saatte komisyona relmeleri ilin olu
nur. 

Kereste, tahta ve saire 

D. O. Yolları ve Limanları 4 ncü İşletme 
Müdürlüğünden.: 

Muhammen bedel ve evsafı aşağıda yazıla Çeltek ma
den ocakl:.tri için muktazi 1 O bin adet çam maden 
direği kapalı zarf usulile iki defa eksiltmeğe konulmuş 
isede talip çıkrna.nıştır. 

Yeniden ihalesi 19.10.938 tarihine kadar bir ay zarfın
da pazarlıkla isteklisine ihale edilecektir. 

T aliblerin 525 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
eksiltmeye girmeğe manii kanuni bir hali bulunmadığına 
dair beyannamelefi hamil olarak 12. I0.938 çarşamba gü
nü komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait mukavele ve şartname prejeleri Samsun 
Havza istasyonlarile Çeltek maden mühendisliğinden ve 
Kayseri işletme müdürlüğünden parasız olarak dağıtıl· 

maktadır. 
Boyu Orta kutur Muhammen 

Adet Cinai M. S fM Fiyat bedel lira 
5000 Çam 2,30·3,20 13 16 

4500 ,, 2,30 2,70 1.3-16 

500 " 
6,00·6,50 15-20 

--- ---
10000 70 7000 

• • • 

50 adet çam direk alınacaktır. Bak: iat. Telefon Müdürlüğü 
ilanlarına. 

Sayfa 3 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s. 

Ankara Belediyesinden: 

Belediye ve tubelerine alınacak 250 ton sömikok kömürü 15 
gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6000 liradır. 
Muvakkat teminatı 450 liradır. 
Şartn11ımesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kalemine 

müracaatları ve ihale 7-I0-38 cuma günü saat 11 de belediye en· 
cünıeninde yapılacağından isteklilerin teminatlarile birlikte teklif 
mektublarını o gün nat ona kadar belediye encümenine verme
leri. 

Kars Vilayetinden 

Viliyet dahiliye dairelerinin kışlık ihtiyacı olan mahrukathk 
kırılmış kuru çam odunu 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Alınacak odunun asgari mıktarı 16000 ve azami miktarı 20 
bin kilodur. 

Muvakkat ter.ainatı 20 lira olup ihalesi 1.10.938 cumarteai gü· 
nü saat 11 de Mektupçuluk makamında müteşekkil komisyon hu· 
zurile yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek isliyeolerin her gün vilayet ayniyat muha· 
aipliğine başvurmaları ve isteklilerin tayin edilen gün ve saatte 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Müteferrik 

Ziraat Vekaletinden: 

12.9.938 tarihinde kapalı zarf usulile münakasası ya
pılacak olan 50 aded uyuz banyosunun görülen lüzumu 
üzerine mubayaasmm şimdilik tehir edildiği ilan olnnur. 

İstanbul Deniz Ticareti MüdürlU iünden: 
Fenerbahçe, Bostancı ve Heybeliada mendirekleri ıçın 

600 M3 taş alınacaktır. İtaya talip olanların yüzde 7.5 te
minatı muvakkate olan 112 lira 50 kuruşluk banka mek
tubu veya makbuzu ile yevmi ihale olan 11.10.938 sah 
günü saat 14.30 da Galatnda deniz ticaret Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
de Müdüriyet idare şubesine müracaatları ilan olooUY. 

İstanbul Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu dan: 

1320 lira muhammen bedel ile 600 metre çekme de
mir boru "3 parmak kutru dahilisinde,, ve bu borulara 
mahsus 120 adet filanş 11.10.938 salı günü saat 14 de 
Salıpazarında askeri fabrikalar yollamasındaki satmalma 
komisyonunda eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin 99 lira 
muvakkat teminatı her hangi bir mal miidürlüğüne yatı· 
rarak makbuzile beraber 2490 numaralı kanunun emretti· 
ği vesaikle beraber mezkur gün ve saatte komisyonda bu
lunmaları 

İstanbul Belediyesinden: 

Belediye daire ve müesseselerine lüzumu olan ve hep· 
sine 5000 lira 80 kuruş bedel tahmin edilen soba ve soba 
malzemesi ve kurulması işi kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Eksiltme 11.10.938 sah günü saat 15 de Daimi 
encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya· 
zıh vesika ve 375 lira 6 kuruşluk ilk teminat makbuz ve· 
ya mektubile beraber tek!if mektuplarını havi kapalı zarf
larına yukarda yazah günde saat l 4 de kadar Daimi En· 
cümeoe vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. 

* * * Belediye merkezile dairelerine lüzumu olan muhtelif 
boyda 400 tane bayrak açık ekc;i!tmeye konulmuştur. Hep
sine 1360 Hra bedel tahmin edilmiştir. Listesile şartnamesi 
Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490. sayılı 
kanunda yazılı vesika ve 10~ liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 1 1. 10.938 salı güuü s •at 14 buçuk
ta Daimi encümende bulunmalıdırlar. · 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

İstanbul Deniz yollaması için 25 beygir kuvvetinde 
Bolinder Doviç Kromhet marka olmak üzere bir adet 
motörün açık eksiltmesi 30.9.938 cuma günü saat 15 bu
çukta Tophanede levazım amirliği saiıoalma komişyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 2475 lira ilk teminatı 185 
lira 62 kuruştur Şartnamesi komisyonda görülebilir. İste· 
klilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

• • * 404700 adet beyar. haki ve boz renk~e makara ipli~i 13.10.938 
perşembe günü saat 16 da Tophanede lstanbul Levazım Birligi 
Satınalma ' komisyonunda kapalı zarfla ekıit?'esi yapılacaktır Hep· 
sinin tahmin bedeli 30352 lira 50 kuruştur. llk teminrtı 2276 lira 
44 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarıoıu iha· 
le aaabadaD bir saat evvel komisyona vermeleri. 
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Sayfa 4 

İzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Adet 
10 
5 
5 

10 
10 
8 
6 
6 

Dökümün nevi 
Pik Mayon dişli 
Pirinç İnce fener dişli 
Pirinç Kalın " ,, 
Pik Maden fener ditli 
Pik Altı kollu maden di'li 
Pik Puli 
Pirinç metal Tramvay yatatı 
Pik 

" " 
Miktar ve nevileri yukarıda yazılı 60 parça döküm 30-9-38 

günü saat 15 de pazarlılda yapılacaktır. 
Dökümlerin ınuhammen fiat tutarı 442,50 muvakkat teminatı 

33,19 liradır. Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. 
İsteklilerin yukarida ya:ıılı gün ve saatte bat müdürlüğümüz

deki komiıyona gelmeleri ilin olunur. 
• • • 

Listik hortum, ıicim ince kınap, zamkı arabi ve mühür mumu 
alınacaktır. Bak İahiaarlar Umum Müdürlüğü ilanlarına. 

ııc •• 

100 adet mühendis çadırı ve 12 adet mahruti çadır alınabak
tır. Bak: Nafıa Vekaleti ilanına. 

t:rzak1 Zahire, Et ve Sebze: 

Balıkeıir Askeri Satınalma Komiıyonundan : 

Baltke•İr m rkez birlikleri için 1 O ton şehriye ile 15 ton ma
karna kapalı zarfla ek•iltmeye konmuştur. İhaleıi 10.10.935 pa
zarte•İ güuü saat 11 de Kor satın11lma komiıyonunda yapılacak

tır. Muvakkat teminatı 394 liradır. Evsaf vo hu•u•İ şartlar komiı· 
yondııdır. Talihlerin kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte ihale saatından bir ıaat evvel teklif mek· 
tublarını komi•yona vermeleri. 

Kayseri Tayyare Fb. Satmalma Komisyonundan: 

Kayıeri tayyare fabrikası eratının bir ıenelik ihtiyacı için ata
ğıda hizalarında yazılı cins, miktar, muhaınmen bedelli ve mu
vakkat teminatlı göıterilen 10 kalem euakın ihalesi 6-10-38 per
şembe günü aaat onda yapılncaktır. Talihlerin belli gün ve saat
te muvakkat teminat makbuzlarile komisyona gelmeleri. 

Sözü geçen erzakların evsaf ve şartnamesini iateyenler hergün 
komisyondan parasız olarak alabilirler. 

Miktarı Muham. bedeli Muvak. teminat 
Cinıi kilo lira kr. 

1- Sadeyağ ,450 500 
2- Mercimek IOOO 

Toz ,eker 250 
Zeytin yağı 150 
Sabun 300 

2 - Bulgur 1200 
Pirinç 500 
Tuz 500 
Kuru fasulya 2000 
Kurn ıoran 600 

290 

480 

lira kr. 
37 50 

22 

36 

Diyarbakır Levazım Amirliği Salınalına Komisyonundan 

Diyarbakır gnrnizonu birlikleri hayvanatı için 660.000 kilo ar· 
pa kapalı zarfla eksiltmeye konularak münakasası yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 26,400 lira ilk teminatı 1980 liradır. İsteklilerln her 
gün evsaf ve(şartnamesini Diyarbakır Lv. A. S. Al. Ko. da görü
~ebilir. 12 10.938 çarşamba günü saat 10 da ihalesi yapıl acakhr. 
isteklilerin usulüne tevfikan teklif zarflarını muayyen günde iha· 
leden bir saat evvel Kona vermeleri. 

Viranşehir A•keri Satınalma Komiıyonundan: 

Viranşehirdeki Askeri birlik için 174.000 kilo ~skeri evsaftaki 
un kapalı zarfla ekailtmeye konulmuştur. 13.10.938 perşemb e gü
nü saat 1 J. de Viranşehirde birlik satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Unun muhammen fiyatı 11 kuruş 95 santim, bedeli 
20.793 lira ilk teminatı, 1,559 Jira 48 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda istekliler tarahndan alınabilir. isteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 üncü maddelerindeki vesaikle teminat ve teklif mektupla
rını ihale .aatinden bia saat evvel komiıyona vermeleri. 

Milis Aıkeri Satınalma Komiayonundan : 

Milis, Küllük Bodrum garnizonlarının ıenelih ihtiyacı ı 
13650 kilo ude yağına t•klif edilen fiat gali görüldüğünden kapalı 
zarf usulile 14. 10.938 gllnü saat 16 da eksiltmeye konulmuştur. 

!"uhammen bedeli 13984 liradır. Muvakkat teminat 1048 liradır. 
isteklilerin ticaret odasından alacakları ticaret veaikalı.o.rını ko

misyona i brax edeceklerdir. 
istekliler ihale saahndan bir saat evvel yani saat 15 de teklif 

mektuplarını Mili.ta gal'Dizcnda alay aatınalma komiıyonuna 
vermiş olacaklardır. 

Milis, Bordrum ıade yağları ayrı ayrı tartname ile ihale edi
lebileceği gibi Milis Bodrum sadeyağları bir iatek liye ihale edi
lecektir. 

Arzu edenle komiıyendan parasız tartname alabilirler. 

İlk okullara kurdurulacak soba ve temizleme işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Buna 1500 lira bedel tahmin e· 
dilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 2'ÖriUebilir. 
İstl;!kliler 2490 numaralı kanund~ yazılı vesika ve t 12 li
ra 50 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
her 4 . t U.938 salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (6601) 

MÜNAKASA GAZETESi 

13/Birinciteşrin/938 perşembe günU saat 15 te Ankarada Ve
ı kalet binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme 
Ekıiltme Komiayonunda 1880 lira muhammen bedelli 10 edet Mü
hendia ve 12 adet mahruti çadırın açık eksiltmeai yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 

Ekıiltme şartnameıi ve teferrüatı bedelsiz olarak Ankarada 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin, şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün 
ve aynı aaatte mezkur Komisyonda bulunmaları lizımdır. 

(3984) (686t) 1 - 4 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden 
idare ihtiyacı için 50 adet 6 tar metroluk çam direk pazar

lık ıuretile ıatın alınacaktır. 

Pazarlığı 6. I0.938 per,embe srünii saat J 4 de Müdürlük mer
kez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 400 lira ve ilk teminatı 30 liradır. Şartna
meleri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. İıteklilerin mez-
kur giln ve saatde ilk teminatlarile mlracaatları. (6572) 

1- ldararemizin Kabataş şarap imlahanesi ile anbar 
arası geçidinin şartnamesi mucibince demir çatı ve ca· 
mekanla örttUmesi iti açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 1043 90 lira muvakkat teminatı 78.30 
liradır. 

lll- Eksiltme l 2.X.938 tarihine rastlayan çarıamba gü
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesin • 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır.· 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden ahoab ilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa

ate yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikteyukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6885) 1-4 

* • • 

1- Çeşitleri şartnamesine ekli listede yazılı ve kağıt 
üzerine basılmış yazı ve harf nümunelerine uygun olmak 
şartile satıo alınacağı ve 1 1-Vlll-938 tarihinde ihale edi
leceği ilin edilen 350 kilo harfin muhammen bedeli de
ğiştirildiğinden yeuiden açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Yeni tesbit edilen muhammen bedeli beher kilo-
su 250 kuruş hesabile 875 lira ve muvakkat teminatı 

65,63 liradır. 
Ill- Eksiltme 5.10.938 tarihine rastlayan çarşamba 

günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
siudeki Alım Komisy nunda yapılacaktır. 

lV - Şartnamaler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6642) 3-4 

••• 
1- l 6.IX.938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 1000 

adet portatif içki sandığının muhammen fiat ve bedeli i
lanlarında yanlış yazılmıştır. 

il- Beherinin muhammen fiatı 263.41 kuruş hesabile 
mecmuu muhammeu bedeli 2034, 10 lira ve muvakkat te
mi!Jiltı t 97,56 liradır. 

lll- Muhammen bedeldeki tashihat dolayısile açık ek· 
siltmesi 29 lX 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
11 e talik edilmiştir. 

lV- Şartname ve listeler her gün sözü geçen şube · 
den alınabileceği gibi isteklilerin eksiltme için tayin edi
len gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte 
yukarda adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 

{6421) 4-4 

ERZAK 
Adana Tüm Satınalma K. Cinsi Miktarı 

• • • 
1-- Ayrı ayrı kapala zarf usulile eksiltmeye konulıır. 

20.VI.938 tar ihinde ihde edilemeven fr:mirde yaptırılaC~: 
tütün bakım ve işleme evi inşaatiyle temel kazıkları ~ş~ 
bir kül halinde yeniden ihzar edilen şartname ve proJe 
si mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu~ 

il- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 764426 lira 
kuruş ve muvakkat teminatı 34827 lira 5 kuruştur. .. 

Ill -· Eksiltme t .Xl.938 tarihine rastlayan sah g~:~ 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
hm Komisyonunda yapılacRktır. . 

iV- Şartname ve projeler 38,22 lira bedel mukabı· 
linde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesile Ank3r' 
ve İzmir BaşmüdürJliklerinden alınabilir. 

V- Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar daire· 
sinde yapılacak temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Ste~~· 
Semples, Bre chtel, Abalorenz, Miharlis Most vesair fır. 
maların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil siste[IJ 
lere göre yapılacaktır. ol· 

vı - isteklilerin diplomalı mühendis •eya mimar 
ıJJote· maları, olmadıklara takdirde ayni evsafı haiz bir dıı 

hassısı inşaatm sonuna kadar daimi olarak iş başın •. 
bulunduracaklarım noterlikten musaddak bir taahhiit ~~ıı 
ğıdı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 500 b\e 
liralık bu gibi mşaat yapmış olduklarını gösterir vesik8'~ 
ihale gününden 8 gün evveline kadar inhisarlar uıl111 

• 

müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca mOnak95 

ya iştirak ve ehliyet vesikası almaları laıımdır. 6 
Vll- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik j~e de 

ıncı maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve yuı . 
1.5 güvenme parası makbuz veya banka teminat Dle~ttJO 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ekıiltme g~0 ... 
en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen alım kofll'5 

... 

yonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi Jaııııı 
dır. (6492) 2 - 4 

• • • . y~ıı 
1- idaremizin Ya,şan Tuzlasma getirilecek tatlı su .

11
• 

Tuzlaya isalesi için şartnamesi mucibince 25000 metr~ de 
şaat tulünde 60 mfm kutrunda font boru ve )ist•5111tıll 
müfredata yazılı hususi aksamı kapalı zarf usuliyle ıa 
alınacaktır. ,e 

il - Muhammen bedeli sif Haydarpa,a 25000 lirB 
muvakkat teminatı 1875 liradır. b' 

ili- Eksiltme 19· 10·938 tarihine rastlıyan Çarf11~e' 
güôü saat 11 de Kabata,ta Levazım ve Mubayaat Şıı 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ~e 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün Leva:~ıll de~ 
Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlügun 
alınabilir. .b

11
te 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların 1 ır 
gününden 7 gün evveline kadar fiatsız fenni teklif O'efeO 
tup ve kataloğlnrını inhisarlar Umum Müdürlüğü fııı ııı· 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü ruutaı~ııt 
mın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz olm•Yaıı 
münakasaya iştirak edemezler. ·ıe 1 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ;sııt' 
inci maddede yazılı Tuz Fen Şubesinden alınacak e 9~· 
meye iştirak vesik ıuı ve yüzde 7,5 güvenme parası ııı,,~ 
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek od-' 
kapalı zarfların' eksiltme günü en geç saat IO n (cıı kbı9 
yukarda adı geçen Alım Komisyonu Baıkanhğına 0111 

mukabilinde verilmesi lazımdır. (6011) 3-4 
* * • ~li 

sıY'' 
1- Cins ve miktarı eb'ad listesinde yazıh 

metre mikabı kereste pazarlıkla satın alınacaktır. .~;b1 

il- Muhammen bedeli çıralıların beher metre ~',o~ 
46 liradır. Ve beyaz tahtanın beher metre mikibı 40 h~ 

5
,-t 

ili - Eksiltme 4.X.938 tarihine rastla , an sah güo_u 6tıı9 
14 de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesiodel<• 
Komisyonunda yapılacaktır. çeP 

lV - Eb'ad listesi parasız olarak her gün söıü ge 
şüheden alınabilir. ·ste~ 

V - Tamamını veya bir kısmını vermek isteyen dı 7,3 
. .. e ı 

!ilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta yut. 'f"ç 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen kolll1~6 
gelmeleri ilan olunur. (6836) 2 

• • • 
Muhammen bedeli 

Beheri 
L. K. S. 

Tutarı 
L. K. 

Muvakkat T. 
L. K. 

Batkanhğından: .. ---~"'-
Lastik hortum 180 metre 7 50 1350 101 ~ 

l - Adanadaki kıtaat ve mü
essf'aatın senelik ihtiyacı için 
13000 ki lo yuğurt açık eksiltme 
ile mukaveleye bağlanacaktır. 

Muhammen tutarı 1600 liradır. 
ilk teminatı ait şartname 126 
lira beş kuruştur. 

2- Yoğurda ait şartname 
Adanada Tümen salınalma ko
misyonunda hergün görülebilir. 

3 - İhalesi 7. I0.93~ cuma 
günü saat 15 te Tüme-n satınal
ma odasında yapılacaktır. 

4 .- İstekJiler ihale saatin
den evvel teminatlarını vermiş 
bulunmaları lhımdır. 

~icim 5000 kilo - 14 3700 - 211 5() 
İnce kınnap 300 ,, l 08 324 - 24 30 
Zamkı arabi 450 ,, - 76 342 - 2i 6 , 

Mühür kurşunu 1500 ,, - 27 50 412 50 30 95 
l- Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarıda beş kalerO 

malzemeayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. e 

ll - Muhammen bedellerile muvakat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 'tli 
ili- Eksiltme 13.X.938 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarmda yazılı sıı' ~· 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır·. o~ 
iV - Şartname parasız o larak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gib• " ,. 

nelerde görülebilir. P 

V ist kl·ı · k ' lt · · t · d'l ·· l d - ..ı 7 5 " eıııı'e/J - e ı erıo e sı me ıçıo ayın e ı en gun ve saat er e yuzae , guv 1 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6886) 



İstanbul Belediyesinden: 
~ ~lı~aız saht mecburiyeti hakkındaki 3489 numarala kanu
~ aır.. kı suretine dair olup 15 Eylul 938 tarihli Resmi Gazetede 
~ ...,.~7 numaralı kararname sureti, işbu kararnamenin on dör
~ IQaddesi hükmüne tevfikan alakadarlarca bilinmek üzere ilan 

• (6826) 

~rlıksız satış mecburiyeti hakkındaki 3489 
-~ralı kanunun tatbiki suretine dair karar 

ille N o. 9527 
~ 1- Ankara, İstanbul ve izmir ıehirleri Belediye hudut

e &fatıda yazılı maddelerin perakende ticaretinde,3489 nu
trılc..nbuun ile itbu kararname hükumlerine tevfikan, pazarlıksız 

l ec ridir: 
'f ~~•ilmit kasaplık hayvan etleri ve sakatları, kümH hayvanı 
~ Pit11ıemi1), her nevi sucuk ve pestırmalar, 

'Taze yumurta, ıüt, yojurt, tereyatı ve sadeyağ kaymak ve 
~ lt~_ve bunları satan dükkanlarda satılan di~er maddeler, 
·~la kaplar içinde satılan her nevi menba ve maden sula-

«)\' 
~ 1ebıe ve meyvalar, bunları satan dükkinlartla satılan 

.. ~eler, 
~ . De'Yi bakkaliye ve bakkal dükkin ve mağazalarında sa• 
~ elden .air maddeler, 't: ~h~lıat maddeıi olarak odun, ağaç kömürü, maden kö
~ anyıt, antrasit, sömikok ve briketler, 
~ ._.er ne~i hazır ayakkapları ve ayakkabıcı dükkanlarında .. -
il .;: hazar eşya, 
~ nevi .hazır fapkalar ve ıapkacı dükkan ve mağazaların-

' iter hazır eıya, 
~ nevi hazır elbiseler ve hazır elbiseci dükkan ve mağa-
... , it, tablan sair her nevi hazır eıya, 
~er nevi manifatura eıya ve maddeleri ve manifaturacı ma-
lt) it da •atılan sair eşya. 
~ ('-a~ 0~vi kumaılar ve kumaıçı mağazalarınde satılan 1&ir 
"ı \'e ılerın, kendi dükkinlannda dikilmek üzere bulundurduk
'-.~ ~thir ~ttikler~ kumaılar ve elbise malzenıeıi hariç). 
""ilen r ~evı tuhafıye eıyası ve tuhafiye mağazalarında sataşa 

'\'il) it •aır eıya ve maddeler. 
..._ er nevi hıtlı ve kilimler ve halıcı dükkanlarında satılan 

la"Tl. 
l ~ 'l'u . "k '1' ~'_'•tı eıya satan antikacı dükkan ve mağazalarında sa· 
~ ılen he.r nevi eıya ve maddeler. 

"ı it))· 2- ltbu kararname hükümleri, dükkan, mağaza, depo 
'ıt •atıı yerlerinde yapılan perakende satıılara tatbik olunur. 

\. ~...... Yazılı satışlar bu hükümlere tabi değildir: 
~ Seyyar satıcılık (sokak veya meydanlarda durularak veya 
'-.: ~k yapılan satıılar). 
C...... il Gstahsillerin mallarını seyyar surette satmaları. 

\layYen veya gayri muayyen günlerde sokak veya mey
ltunılan pazar yerlerinde dükkin ve mağazalar haricinde 

l ~rakeode satışlar. 
~ 4e e 3- Ayni zamanda hem toptan (veya yarı toptan) ve 
' ~rakende satıı yapan dükkin ve maj'azalar, perakende 
~s~Çin .. bu kararname hüküm!eri~e ~abidirler. 
~~· tuccar ve esnafın kendı dukkanlarında satılmak üzere 
' .. ı fıkrada yazılı mağazalardan yapacakları mübayaat pera-

~ ~tlnıaz. 
~1 4- Bu kararname tatbikatı bakımından; toptancı, yarı 
~ı: Perakendeci, seyyar satıcı ve pazar yeri salıcılarmın va· 
~ ll Ve birinci maddede yazılı ticaret tubelerile etya ve madde 
~' ~ın tefrikinde tereddüd basıl olduğu takdirde, mahalli Be

.... ;.il11ıeni, ticaret odasının mütalaasını almak suretile, keyfi-
~~ rara bağlar. · 
~ 5-. A) Birine! m~ddede yazılı qya ve maddelerle ayni 
~ "-t ~hsı geçen dukkan ve mağazalarda satılan sair mevada 
~ \'e :~ır etiket konur. Bu etiketler, malın mahiyetine ve ticari 
\ ' totlere göre, malın veya ayni fiatteki mal ınıplarının üze• 
~'-lak, bunlara her hangi bir bağ ile raptedilmek, asılmak, 
~~a, sehpaya takılmak gibi suretlerle kullanılır. 
'-~ 'it .' etiketlerin müıterilerce iyice görülebilecek ve hangi 'l ite ona taalluku sarahatle belli olacak surette konması la-

~ t ~len üzerinde fiati yazılmıı olarak kapalı kap veya am~ ..:111.de sahta arzedilen (içkiler, tülün paketleri ilah gibi) 
~"'- ,;_rıne ayrıca etiket konulması mecburi değildir, 
~ fl,tı~ ~rukat maddelerini satan dükkan ve depolarda, bu mal
\ ......... erı bir livhaya yazılarak, bu lavha dükkin veya deponun 
h~ iyi görülebilecek bir tarafına asılır. Bu livhadan ma· 

\.."'- a· . üzerine ayrıca etiket konması caizdir. 
~'-111nci maddede yazılı yiyecek ve içecek maddeleri satan 

~ ~1 ret., ayni zamanda, dükkanda iıtihlak edilmek üzere satıı 
\ ,..., t.lcdirde, ~u suretle yapılım satışların fiatleri bir lavha
~~lı •le bu livha aatıı yerinin milfterilerce iyi görülebilecek 

~~:- ··.ıl~r. . 
•~d'harıcınde kalan aatıılarda mala etıket koymak mecburi-
' ır. 

~· 1-t ve evsafın ağaç, karton veya maden ribi maddelerden 
~lcanı ve harflerle de beyanı caizdir. 
~-"' 6- Etiketlerin murabba, müstatil, müsselleı veya dai
\' "nıtazam bir ıekilde keailmit olmaıı lazımdır. 
~ ~~ lll, lllÜfterilerce rörGlmete kifayet edecek bilyüklükte ol
~ et &zerindeki fiat rakamlarının ve bu kararnameye röre 
~ 'lllecburi olan hallerde evsafa müteallilı. kelimelerin oku
tiı.~:tanı, klfi bOyüklükte, batka rakam ve kelimelerle il· 
~ Ver111iyecek surette yazılmıı olması ıarttır. 
. ~ .~e fiat; lira, kurUf, para kelimeleri veya T. L., Kı. Pr. 
~'ı 

7 
birlikte yazılır. 

~~'ti. - A) Sütten mamul yağların fiat etiketlerine, eritil
~ti il r için •tereyağ,, ve eritilmit yatlıır için •1ade yaj., 
~~ ive olunur. 
~ ~ ~ bttka mer'i kanun ve nizamlar mucibince, menedilme-
S ~•l Yalar vaaıtasile tabii rengi değiflirilmit yağların etike

>'tı, ı,, ; karııtmlmuı menedilmemit olan nebati ve sair hay
lçl._ r \'e yabancı maddelerle karııık yağların etiketine "ka· 

'-1 t e • tuzdan batka • yabancı biç bir madde karıttırılmamıı 
:.t~ın etiketine de "halis,, kelimeleri ilave edilir. 

ııwrıtık yatların 1ablmuı menedilmit olan mahallerde 

MÜNAKASA GAZE rEsl 

Marangoz işleri 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
1 - Güzel Sanatlar Akademiıi Mimari Şubesi için yaptmla· 

cak dört tip artiv dolabı ile bir merdiven, l'ardropta bir adet 
ayna ve kaideıi, ltir adet gardrop ma1ası ve bir adet te yerli 
dolap yaptırılacaktır. 

2 - Artiv dolaplarından 1, 2 ve 3 üncü tipin beherinin mu
hammen bedeli 120, 4 üncü tipin 130, merdivenin 9, ıardrop ma· 
ıuının 100, l'ardrop ayn&11nın 65, yerli dolabın 45 liradır. 

3 - Bu itlere ait resim ve f&rtnameler Güzel San'atlar Aka
demisinde her zaman ılSrülüp bedelsiz alınabilir. 

4 Eksiltme 29 Eylul 938 perıembe günü saat 14 de Caj'al-
oğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğind• yapılacaktır. 

5 - f,ler •Açık Eksiltme,, usulile ihale edilecektir. 
6 - Muvakkat teminat 53, li liradır. 
7 - Eksiltmeye iireceklerin 938 yılına ait Ticaret Od&11 ka

yıt vesikası ile bir marangoz fabrikası 1&hibi olduklarına dair 
olan belgelerini Komisyona ibraz etmeleri ,arttır. (6198) 4 4 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
14.10.938 cuma ıfinü saat il de Çorum Nafıa ekıiltme Ko

misyonunda ihalesi yapılmak üzere 43 bin lira ketif bedeli i Os
mancık kP.Zaaındaki Koyun baba köprüsü tamiratı kapalı :zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Şartname, keşif ve evrakı 1&ire Nafıa dairesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 3225 liradır. 
isteklilerin bu ite ait müteahhitlik ehliyetnameıi ve 1&ir ev· 

raklarile birlikte ihale Komiıyonuna mOracaatları ilin olunur . 

(6655) 3-4 

bilumum yağlarin etiketleri üzerine, nevine göre "tereyağ,, veya 
"sadeyağ,, -Jazılmakla iktifa olunur ve bu adlar, içine - tuz hariç 
olarak - yabancı hiçbir madde karıştırılmamış olan saf yağı ifade 
eder. 

B) Zeytinden elde idilip de, içine sair bilumum nebati ve gayri 
nebati yağlar karııtırılmamış olan yemeklik zeytin yağlarının eti· 
ketine "halis zeytinyağı,, ; sair yağlarla karıştınlmıı olan yemeklik 
zeytinyağlarının etiketine "karııık zeytinyağı,, kelimeleri yazılır. 

Yemeklik karıtık zeytinyatı sahtı menedilmiş olan mahallerde 
yemeklik zeytin yatlarının etiketleri üzerine "zeytinyağı,, yazılmak
la iktifa olunur ve bu ad, içine zeytin tanesinden elde edilen yağ
dan gayri her hangi bir yağ karııtırılmamış olan halis zeytinyağla
rını ifade eder. 

Gıda maddesi olmaktan başka suretle istimal ~dilmek üzere 
satılan zeytinyağları etiketine hangi istimale mahsus olduj'u ya
zılır. 

C- Yatlı tanelerden elde edil~n yağların etikellerine, fiattan 
baıka "susam yatı,,, "pamuk yagı,,, "haşhaş yağı,,, ilah ribi cins
leri de yazılır. Vejetalin ve Margarin yağları hakkında da ayni hü
küm caridir. 

D) Kapalı kaplar ve damacanalar içinde sahlan menba sularının 
(Taşdelen, Karakulak, Çene) ve maden sularının da (Karahisar, Ki· 
sarna) gibi nevilerini gösteren bir etiket tiıe ve damacanalar üze· 
rine yapıfhrılır. 

E) Kasaplık hayvan etleri üıı:erine konacak etiketlere fiattan 
baıka etin, (kuzu, koyun, keçi, dana, şığır, domuz) gibi cinsleri 
koyun eti diketlerine de koyun etinin (Karaman, Kıvırcık, Dağlıç) 
gibi nevileri de yazılacaktır. 

F) Bu kararname hükümlerine göre etikete ilavesi icabeden ev
safı, kapalı kap ve ambalajları üzerinde esasen yazılı olarak sal•ta 
arzedilen mallarda, bu evsafın ayrıca ilanı mecburi değildir. 

Madde 8- AJ Etiketler veya kararnamede yazılı sair vasıtalar• 
la müşterilerin ıttıliına vazolunan perakende fiat, peşin satıı fiatı
dır. 

B) Takıitle şatıılar için ayrıca fiat tatbik edilditi takdirde, eti
ketler vasıtasile beyan olunan fiatlara yapılacak zam miktarı veya 
taksitli tiat mağazada asılacak bir levha ile veya malın etiketine 
yazılmak surctile müşterilerin ıthlaına konur. 

C) Bir malın kilo, aded ilnh. gibi satış vahidi fiatı ile çuval, 
teneke, dltzine ilah.fiatları farklı olduğu taktirde, keyfiyet bir le'v· 
ha ile veya etiket üzerine yazılmak suretile mOşterilerin ittdaına 
konur. 

Madde 9 - A.) Hem toptan (veya yarı toptan) ve hem perakende 
satıı yapan dükkan ve mağazalarda, müşterilerce iyice rörünür 
bir mahalle metni aşğıda yazılı bir levha asılır: 

"Perakende satışlarımız pazarlıksızd ır,, 
B) Yalnız perakende satış yapıp da sattığı malların tamamı bu 

karırname ile pazarlıksız satıf usulüne tabi tutulmuş olan dükkan 
ve mağazalarda müşterilerce iyi görünür bir mahalle metni aıağıda 
yazılı bir levha asılır: 

"Burada pazarlıksız satış yapılır,, 
Madde 10 - Bu kararnamenin birinci maddesinde sayılmaruış 

olan ticaret şubelerinden, kendi rizasile pazarlıksız satış yapmağı 
kabul eden dükkan ve matazalar, 9 uncu maddede yazılı ıekilde 
bir livha asmak suretile 3489 numaralı kanun ile itbu kararname 
hükümlerine tabi olurlar. 

Madde 11 - Belediye idareleri 3489 numaralı kanuna göre 
mahkum olan tacirlerin sicilini tutacaktır. Bu maksatla, hakkında 
zabıt varaka11 tutulmuı olan her tacire bir fit tahsis edilerek bu 
fite tacirin hüviyetine, ticari ikametrahına ve nevi ticaretine mü
teallik malumattan başka zabıt varakasının tarih ve numarası, za· 
bıt varakasının tutulmasını icab ettirmiş olan suç, tertib olunan 
cezanın nev'i, cezanın katiyet kesbettiği tarih ve lüzumlu rörüle
cek sair malUmat dercedilir, 

Madde 12 - Alakadar Belediyelerce, 3489 numaralı kanun 
hükümlerine tevfikan yapılacak takibata mahsus olmak üzere mak
sada uyğun tekilde tertip edilmiş husuıi zabıt varakaları kullanılır. 

Madde 13- İktisat Vekaleti, lüzum g<Srdüğil takdirde, muayyen 
mallar etiketlerinin tekil, ebad ve konulma suretini tayin eder. 

Madde 14 - Bu kararname alakadar Belediyelerce mahalli ra
xt elerle neıredilecektir. 

Sayfa 5 

·~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 Müteahhitlerin Takvimi il 
Çartamba 29·9-38 

Sadeyağ (Vize Ask . SAK) .,: 800 
Odun ve 1aman (Jndr. Gen. Komut. Ank.) ,,~ 812 
Un (Adana Tüm.) .~! 812 
Yerli kok (Divanı MuhH. Müd.) .,! 814 
Elektrik santrala tesisi (Bayburt Çoruh Un F abr.) .,; 813 
Elbise vo palto imaliyesi (lst. Sıhhi Müe11.) .~; 815 
Kuru soğan ve patates (Selimiye Ask. SAK) .N:' 816 
Yulaf (Bornova Aak. SAK) ~'! 816 
Beyaz peynir ve gu (İzmir Gümr. Muh. Taburu) .;'; 817 
Yulaf (Konya Kor SAK) .:'(: 817 
Sıgu eti (Samsun Ask. SAK) _,; 817 
Odun ve sömikok (Konya Kültür Dir.) .,; 818 
Motör için yedek parçalara (Gümr. Muh. G~n. Komut. lst.) .ı'! 81& 
Erzak ve sebze (Konya Kültür Dir.) J°\'; 818 
Çam traversi lDDY lzmir) .\! 819 
Net idrofil pamutu (lıt. Sıh. MüeSB.) .\! 819 

Bölg-e sanat okulu tamiri (lzmir Nafıa Müd.) ~': 819 
Atış malzemesi (Maltepe Jndr. Oltulu) x~ 819 

.. 

s~nzin, gaz ve vakum (Karacabey Hıraıı Müd.) .. ,: 820 
• Meşe odunu (Edirne Orman Başmübend.) .,; 821 
Müb.endis ve memur evleri inş. (Sümerbank U. Müd.) ~\; 821 
Nohut ve kuru fasulye (Edirne Tut.) J\! 821 
Erzak ve mahrukat 'Konya Köy Ebe Mekt.) .,; 823 
Balya adliye binası tamiri (Balya Malmüd.) .\; 823 
Yerli da~a (Pendik Bakter. Enst.) ,,; 823 
Mahrukat ve et (Polis Meltt. Müd.) :\! 823 
Saman ve arpa (Ankara Lvz .) .\! 823 
Laboratuar malzemesi (lıt. Sıh. Müesı.) .\; 827 
Menfez inş. (Afyon Vil.) .\~ 827 
Çember ve çivi (Tophane Lvz.) .\! 827 
Aıfalt yol bmiri (l!lt. Beled.) .\~ 827 
Yulaf, arpa ve saman (Tekirdaf Vil.) ,\! 826 
Odun (Çanakkale Mst. Mvk. SAK) .\! 826 
Cami ' tamiri (Çanakkale Vakıflar Müd.) .ı\! 826 
Rugan kösele (Tophane Lvx.) .,; 828 
Profil potrel ve yapı malzemeai (lst. Komut.) .\; 830 
Lavamarin kömürü (Tophane Lvz.) .\; 830 

Cezaevi tamiri (Sıvaa Nafıa Müd.) ,,; 832 
Gazino ve trotuar tamiri (Sıva1 Beled.) .\! 831 

(Suite dtı la 6ıne page) 

Conatr. habitation pour fonctior.naircs et ingenieurs (Dir. Gen. Su-
merbank) No 821 

Pois chiche et haricots secs (Brigade Edirtle) No 821 
Provıaion et combustible (Dir. Ecole Sage Femmee Konia) No 823 
Rep. Palais de Juetice (Bureau Fıscal Balya) No 823 
Veau (Dir. Bacteriologie Pendik) No 623 
Viande et combuatible (Dir. Ecole Agent de Polico) No 823 
Paille et orge (lntend. Ankara) !''o 823 
Artıcles pour laboratoire (Dir. Hyg. et Asıist. Soc.) No 827 
Constr. arches (Vil. Afyon) No 827 
Cercles pour emballage et clouı (lntend. Tophane) No 827 
Con~tr. route en aaphalte (Mon. lıtanbul) No 827 
Avoine, orge et paille (Vil. Tekirdagh) No 8).6 
Bois (Com. Ach. Place Forte Çanak.) No 826 
Rep. mosquee (Dir. Vakoufı Çanak.) No 826 
Cuir (lntend. Tophane) No 828 
Poutrelles et materiaux de conatruction (Command. lst.) No 8~0 
Charbon lave marin (lnt. Tophane) No 830 
Rep. bat. penitencier (Dir. Trav. Pub. Sivas) No 832 
Rep. trottoir et casino (Municip. Sivas) No 831 

KIŞ GELİYOR 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömür Sergisinde 

Jüri Hey'etince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar EL VE R 1 Ş L 1D1 R 

En son model Avrupa Kromeli Ye 
Emayeli sebalarımız da gelmiftir. 

Teminatlı ve auyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam kazan· 
larımızı markamızla her yerde 

arayınız 

Her nev'i BANYO, LAVABO, Mu1-

luki t·hva Gazı ocakları ve sıhhi le

vazımınızı matazamı•dan satın ahnu • 

şlK soba ma~azası 

M. Şirakyan 
İstanbul, Büyilk Poıtaae kartuında, Türbe eok. No. 6 , __ .... ____________________ ı• 

----
imtiyaz eahib: .-e JUi ~leri 

Di.r*törii · la:n•il <:M• 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS" Ptra. 450 

6 " " 850 
12 .. .. 1500 

Etrnnger : 1~ oıa Ptrs. 2700 
• 

Le No. Ptrs. S 

Quotidien des Adjudication 

SA 
GAZETES 

ADMINISTRA 1"101'1 

Yoghourtchou Han 
fer Etaıe, N. 3...-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T 616phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour lıı. Publicit~ s'adresscr 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresııe T6legraphique: 
letanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicatioo Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du Jours Heure 

____ d_'_a_d_iu_d_ie_a_t __ e_s_ti_m~a-ti_f __ P_ro_v_i_so_i_re __ _f ahier des Chargeı 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographle 

Constr. hôp. de 300 lits iı Eskişehir (cııh. eh. 
497 P.). 

ConRtr. un atelier montage a la fabrique d'a-
viation a Kayseri (eah. eh. P. 438). 

Repar. route Acıbııdem·Küçük Çamlıca (aj.). 
Construetion batisse eeole 
Repar. pont Değ'İrmendere 
Trav. de puits nrtesien iı l'hôpital Vil. Mani· 

sa (partıe de 30 m.). 
Couverture par une vitrine en fer du pu· 

sage entre la fabrique et le depôt de vin 
a Kabatache 

Constr. depôt a Demirkapı (nj.). 
Repar. bltisse Lyeee Galat saray succur. Ür· 

taköy 
L'adjud. coneernant la repnr. interieure et ex· 

terieure du Pare Hôtel u ete ajournee. 

Pli cach 

n 

Pul:liquc 
,, 
n 

n 

" 

Gre a gre 
Publique 

99276 10 

87369 20 

3165 50 
24399 50 

1367 24 
1740 -

1043 90 

25814 58 
1319 86 

6214 -

5618 50 

237 41 

130 50 

78 30 

1936 --
99 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank. 

,, 

Municipalitc Istanbul 
Muhtar de Koldereköy 
Vilayet Maniu 

" 

15-10-38 11 -

14-10··38 15 -

6-10-38 
6-10-38 
6-10-38 

6-10-38 

14 30 
16 -
11 -
10 30 

Com. Aeh. Econ. Monop. K.tache 12 .. 10-38 14 -

Com. Ach. Comm. Gen. Forets lst. 30-9-38 10 -
,, ,, Lycee Galata ,aray 14·10-38 14 30 

Oir. P.T.T. Antalya 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres- Fourniture pour Hôpitaux 

Produits pharmaceutiques : 22 lota 
Speeialites mcdieales indigenes : 6 lots 
Medienments stupefiants : 6 lots 
Pr•duit pbarmaceutiques : 23 lots 
Autoclaves : 80 p. 
Sterilisatcura ambulants: 20 p. (cah. eh. P. 295) 
Difenilamine 1,5 t. 

Hablllement - Chaussures - Tlssus 

Habits : 60 eompletl 
Camisolc pour opcrations : 250 p. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Pli caeh 
Publique 

" 
Pli cach 

" ,, 
Publique 

Cuir• 

Publique 

n 

lmprimecs : 8 lots (17460 p.). Publique 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Bois de snpin : 10000 p. (nj.) Gre a gre 

Transport - Chargement - Dechagement 

Transport fumicr de mouton : 500 t. 

Combustible Carburant- Huilos 

Semi coke : 250 t. 

Dlvers 

Divers articled de fondNie : 60 p. 
Fil de bobine de couleur blancbc et grise 

404,700 p. 
Tentes d'ingenieurs: 10 p.- Tentes coniqucs: 

12 p. 
Trompe en cnoutchouc : 100 m. 
Fieclles : 5000 k. 

,, minces : 300 k. 
Gomme arabique : 450 k. 
Plomb a eaeheter : 1500 k. 
Poe'cs, nrticles pour poelcs et installatioıa 
Drape ux : 400 p. 
Moteur de 25 C. V. marque "Bolinder Doviç 

Kromhet,. : 1 p. 
Tuyaux en fer: 600 m.· Flanches : 120 p. 

L'adj. concernant l'achat de bains pour les 
galeux a ete annulee. 

Pierrc : 600 m3. 

Pr ovisions 

Y oghourt : 13 t . 
Vermice lles : 10 t. Mnearoni : 15 t. 
Beurre : 13650 k. 
Beurre, lcntilles , sucre, buile d'olives, savon, 

bles eoneasses, riz, e 1 ete. 
Farine : 174 t. 
Orge : 660 t. 
Ble concassc : 38 t. 
Lentillce rouges : 20 t. 
Poie·chichcs : 154 t. 

B) Adjudicatıons a la surenchere 
Bıırrcs electro pour ıoudure 

Produits pharmaceutiqucs 
Bois et trone de sapin 

Publiquc 

Pli cach 

Gre a gre 
Pli cach 

Publiquc 

n 

,, 
n 

• 
n 

Pli caeh 
Publiquc 

n 

Publique 
Pli cach 

,, 
Publique 

Pli caeb 
,, 

Publique 

" 
" 

Publiquc 

" 
" 

9081 -
1760 -
2230 -
6699 -

16000 -
59000 -
4500 -

840 
la p. 5 26 

670 -

7000 -

6000 -

442,50 
30352 50 

1880 

1350 -
3700 
324 -
342 -
412 50 

5000 80 
1360 -
2475 -

1320 -

1600 -

13984 -

20793 -
26400 -

17232 60 

681 07 
132 -
167 25 
502 42 

1200 -
4200 -
337 50 

63 -
99 -

52 25 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane 13-10-38 
" 12-10-38 
" 12-10-38 
" 13-10-38 
., 14-11-38 
n 15-11-38 

Com. Ach. D. G Fab. Mil. Aok. 14-11-38 

ıs -
ıs -
14 30 
15 30 
11 -
11 30 
14 -

Oir. Culture Manisa 6-10·38 14 -
Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 12-10-38 · 10 -

Dir. Culture lçel 12-10-38 15 -

525 - Ch.FerEtat4emeExpl. Kavseri 12-10-38 - -

26 25 

450 -

33 19 
2276 44 

141 -

101 25 
277 50 
24 30 
25 65 
30 95 

375 06 
102 -
185 62 

99 -

112 50 

126 os 
394 -

1048 -

1559 48 
1980 -

1292 45 

Com Perm. Municipalite lıtanbul 11-10-38 14 30 

Munieipalite Ankara 

Dir. Princip Monop. lzmir 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

Dir. Trav. Pub. Ankara 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

" 
" 
il 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
il 

Com. Ach. Intond. lıt. Tophane 

Com.Ach.Dir.G. Fab. Milit. Ist. 
iı Salipaı:ar 

Miniıtere Agrieulture 

Dir. Com. Marit. lstanbul 

Com. Ach. Div. Adana 
Com. Ach. Milit. Balıkesir 

,, Milas 
Com. Ach. Fabrique Aviation 

Kay1eri 

7-10-38 11 -

30.9-38 ıs 

13-10-38 16 

13-10-38 15 --

13-10-38 14 -
13-10-38 14 30 
13-10-38 14 45 
13-10-38 15 -
13.10-38 ıs 30 
11-10-38 15 -
11·10-38 14 30 
30·9·38 15 30 

11-10-38 14 

11-10·38 14 30 

7-10-38 15 -
10·10-38 11 -
14-10-38 16 -

6-10-38 10 -

Com. Ach. Milit. Viranşehir 13-10-38 11 -
Com. Ach. lntend. Diarbakir 12-10-38 10 

Com. Aeh. Milit. Balikeıer 11-10-38 11 -
n 11-10-38 15 

Com. Ach. lntend. Marit. K.pacha 13-10-38 11 30 

Jug• de Paix de Sultan Ahmet 28-9 38 14 
Galata Nordstern Han No 1 l 

Oir. Douıne lmportation lzmir 
lngen. en Chef Forcta Balikeıir 14-10-38 15 

Avis 
Du Ministere des Travaul< 

Publics 
troi• La construction, le transport et le montage de t 

ponts metalliques, d'un ecartement de 1 x60, 4)(6Ü e9 
5X 100 metres respectiv ment, a construire sur les riviere 

5 
de Kuruçay, Salatçayı et Batmaoçayı, sis aux kiloınetre 
39+650, 67 +450 et 77 +700 de la ligne ferroviaire Di~Dt ı 
bakir-Cizre, ıont mis en adjudicatioo sous pli cacbete· iı d 

1 - L'adjudication aura lieu le Vendredi, ı ı. ı ı .938 t 
15 heures dans le Bureau d'Adjudication du Departe[lleo 
des Constructions F erroviaires de notre Ministere. 

2 - Le prix estimatif global des trois ponts sus[ll~ 
tionnes, y compris les frais de transport, est de 1.100· 
Ltqs. 

3- Le cautionnement provisoire est de 46,750 LtQ.~~ 
4- On peut se procurer les documents y relatı ; 

consistant en un projet de contrat, en cahiers des cbııtge. 
de l'adjudication, en cahiers des charges geuerau" '

011
5 

cernant les affaires de Travaux Publics; en trois sche~:s 
des ponts, en un scb.ema des dispositifs de dilatation , 
rails, et en schemas indiquant le type de rail des c~:, 
mins de Fer de l'Etat et des consoles des lignes t~ eS 

graphiques, au Departement des Constructions Ferroviıı1' 
du Ministere des Travaux Publics, moyennant 50 Ltqs: 

11 
5 C . 1 ' . • d" d' cattO - eux qua veu ent partıcıper a cette a JU ı e· 

doivent remettre, contre recepisse numerote, a la l''ot 
sidence de la Comıuission d'Adjudication du Departe~et& 
des Constructions Ferroviaires, jusqu'au 11.11.938 8 , 

heures, leures plis diiment cachetes conteoant )es doc:ıı 
ments et les certificats qu'ils sont tenus de presente~ ııs 
conformite de la loi sub. No. 2490 sur les adjudicatı\r 
en bauss~ et en baisse, leurs certificats de competenceı ısı~ 
si que leurs offres de prix, elaborees conformeme~t ıı:t 
dispositions des cahiers des dıarges d'adjudicatıo0 

de la dite loi. tte 
6- U sera exige de ceux qui participeront a '\ıı 

adjudication la condition d'avoir accompli la constructl ( 
et le montage d'un pout metallique de 50 metres d'eCS 
tement au minimum. ııı' 

1- Ceux qui desirent obtenir un certificat de co ıı" 
petence pour participer a cette adjudication, doiventı d' 
minimum huit jours avant la date de l'adjudicationı :rf 
resser une requete iı notre Ministere, en y joignant Jettoi 
references et leurs autres documents, sollicitant )'oC 
d'un certificat de competence. 11~ 

8 - La demande de ceux qui ne s'adressernieP~ X;o
dans les huit jours au minimum avant la date de l 9 sıe 
dication pour demander un certificat de competence 
sera pa .. prise en consideration apres cette date. A 

(3937) (6802) -/ı 

il __ ~~oto des Fo~rniss~/ 

Mercredi 28·9 938 

Beurre (Com. Aeh. Milit. Vize) No 800 
8

1z 
Bois et pnille (Com. Ach . Command. Gen. Gend. Ank.) N° 
Farine (Diviııion Adana) No 812 

1
4 j 

Coke indigene (Dir. Preııid. de in Cours des Comptes} No 8 ı-J.sı 
lnst. eentral electrique (Fabrique de Minoterie Çoruh Bayburt) p.si 
Confection des paletots et eostumes (Com. Aeh. Dir. Hyg. et 

Soe.) No 81S st6 
Oignons et pommes de terre (Com. Aeb. Milit. Selimiye) 1'1° 
Avoine (Com. Ach. Milit. Bornova) No 816 lf 

' OoıJ•" Fromag-c blane et petrole (Com. Aeh. Bataillon Surveil. 
mir) No 817 

Avoine (Corps Aımee Konia) No 817 r 
Viande de boeuf (Com. Aeh. Milit. Samsun) No 817 ('JO 51 

Bois, semi·coke, provision et legumes (Dir. Culture Kony•~ 5l 
Pieces de rechanges pour machioer. (Com. Acb. Comm. Gc11• 

Douan. Ist.) No 818 
Traverıeı en bois de sııpin (Ch. de Fer Etat lzmir) No 819 51~ 
Coton hydrophile (Com. Ach. Dir. Hyr. et Aısist. Soe.) r.ıo 
Rep. bat. ecole des arts (Dir. Trav. Publ. lzmir) No 819 
Articles de tir (Ecole Gendr. Maltepe) No 819 
Benzine petrole et vaeoum (Di?'. Hara Knraeııbey) No 820 
• Bois de sapin (Dir. Forets Edirne) No 821 

{Lire la ıuite en Seme pare) 


