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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

dard ve 
Hükumetin bu iki esaslı tedbiri 

Türk mallarını dünya piyasalarına 
tanıtmıştır 

l~tlıad V ekiiletinin ittihaz ey· ı 
/ti ekonomik tedbirlerin yer 
faydaları görülmeğe başla;r. Bir çok iptidai ve ihraç 

d delerimizhi dilnya piya&ala-
~ • kıym t bulabilmesi ile be
\t takib memleketlerin mah
~·t~ne karşı fiat kazanabil· 

fltı için kalite ve nevilerin 
~ tUrın yab ncı maddelerden 
' baıtahk, çürüklük, nokıan• 

~>:~ıla rütubet ıribi nefaıet ve 
'Yeti bozan arızalardan ta
en beri olabilmeıi iktisadi 

taruret teşkil et ektedir. 
d~llrureti idrak edemeyenler, 
lln bfiyük maddi ve mane-

~arlarına yol açarak ıene
"e senelerce Türk mallarına 

~h. piyaaalarıoda kapıların 
~ 'lılnıasına sebep olmuşlardı. 

ltı~ 0rni terbiyeıinden ve eko-
1 bilgisinden mahrum olan· 

~. b-
~ Ulün dış piyasaların alda-
. tını zannederek kendi bil-
6~\'e görgüıüz kaba taslak 
, azalarile rejimin içinde 

,;.c\'ra çevirmeğe yeltenmiş· 
' 

1
' Türk yurdunun en küçük 

~ ~eııfaatıoı hiç bir vesile, \•e 
ır şekilde feda ettirmeme

,,. \ •i1tr edinen Hükumetimiz 
~leketin bir tutam otunu, 

- :\'uç buğdayını, bir çile yün 
'kc \'e ipliğinin bile dış mem
~ Uerde türkün mümtaz şere· 
t 'G l'ürkiyenin tarihi dürüstlü
ı~ •~rsabilecek vaziyete ge· 
~-t eıu~e ve ne kadar küçük 
~Ga'a olsun böyle bir harekete 
i '•de edilemiyeceği pek t -
t"f, aşikardır. 

''ıl·~llıhuriyetimiıı:in teessüsü ile 
~ 1 

te ekonomi hayatımızda 
'ttı tll sağlam bir iktısad ıiya-
>,,t kibine başlanılmıftır. Bu 
'tct~tiıı icablarına uym k ~a
·~llı 1ndeyiz. Bu siyaset, yur· 
$ 11 llıun ikti adi kalkınması 
tııı bize en nurlu yolu gös· 
' :kte •e hepimize bu yo
\~1 ıstikametinden ayrılma
(t 1A-11nızı hem yurdun hem 
t~ıı fıthsi menafiimizden oldu-

bll bildirmektedir. 

·~,~"let, her ihracatçıdan dil · 
\~tGlt ve hüsnü niyet bekle· 
\ı, t ne kadar haklı ise her 
,~ .. tcı da Hükümetten o niı· 

qq_~ kolaylıklar iııtemekte hak
'>İ Devlet istenilen her ko-
\ı.1~1 kanuni tedbirlerle, ka· 
~t4;1• ve hatta kendi maddi 
'~ llatlerinden fedııkarlık et

~ ~ 11.lretile ibracatçıy yar
-ı~~ tda bulunmuı; ve daima 
~- llıaktadır. Buna mukabil 

9( \ ~•lçının da Devlete ve yur-
~--.•rşı olan vazifelerini nok· 
1~ ~ olarak yapmaları ve ha
~\i tnf ••tlerden uzak kal arak 
'•~ Yurd severlik hislerile 
lkt·ct tmeleri lbımgelir. 

t~~cı'•a.t Vekaleti, her şeyden 
~-~ ' Yurdun ihracatını artır· 
t-·- "t b .b . ~.~} u ı racatı cıhan pi-
~ 1~ k~tında hakiki ve değerinde 
~ il~ etle milştcrisia ulattı· 
'~l ~k imkanlarını araıtırmıı, 

'tt 'tı büd . ..J • • •~t· ceaın.en, mılletm 
•ı:ıdcn bir çok fedakirlık-

lara katİanarilc ibrıuıat itini te· 
şekküllerle, ofislerle tanzime 
ve ıistemleştirmeğe muvaffak 
olmuştur. Çok yerinde ve raa· 
yonel olan bll tedbirlerle senelerce 
rakip yü;J.ünden, senelerce kötü 
propagandalar aebebile ve H ne
lerce itimatsızlığa uğramış vaziyet· 
lerin icabı olarak hariç piyasala•"' 
dan adeta kovulmuş olan türk 
malları, Türkiye Drünleri, yeni 
keşfedilmiş bir memteketin pi• 
yasayo çıkardığı turfanda mah· 
sulleri gibi cazip ve iştiha aver 
bir feklldc yeniden dilnya pi
yasalarına girmiştir. 

Yurdumuzun mahsullerini ta· 
nımayan milletlerle, piyaıııla
rından uzaklaştırılan türk mab· 
sullerini istemeyenler, bu sı:ün 

nyağımlza kadar gcleiek toprttk 
mahsullerimizin bir tutam kuru 
otundan, hayvan mahsullerimi
zin tuzlanmış baraağına kadar 
her nt>vi Türkiye ürününün 
memleketlerine gönderilmeei i
çin muahedeler, mukaveleler 
imzalamışlardır. 

Nevi ve çeşit itibarile zengin 
olıın h !" yeni mahsulümüzün 
ııtoklaşmastna meydan bırak
madan kendi memleketlerine 
ihracı için yurdumuza milyon· 
larca açık kredi veren bu mem· 
leketlerin bize karşı teveccüh 
(erine sebep ne olabilir ? Hiç 
'üphe yoktur ki, iktıud ıiya· 
setimizin muvaffakıyetJi adım

larile ilerleyerek dünya piyasa· 
larında uyandırdığımız doğru
luk ve itimat verici teeirler bu· 
nun en kuvvetli 1Zebep ve imi· 
lidir. Artık Türkiye malı <!Ürük 
değildir. Türk Grünü hastalıklı 
ve bolı.lk değildir. Türk malı 
nın tartısı noksan değildir. Ne 
fındık çuvallarının içinden ka· 
ya parçaeı, ne tiftiklerin ara
sından yaş paçavra. ne butday
ların dan~lf'.ri yanından kum VIC 

topralt, ne yumurta ııandıkla
rından çürük yumurta çıkıyor 

ve ne de mahsullerimizin üze · 
rinde küf, rutubet, çatlaklık, 
yırtıklık, kırıklık. Ye ezikliğe 

rastge}iniyor. Çuvallar sağlam 
YC deliksizdir. Sa.ndtldar mun· 
tazam arahkıız ve çatlakıu:dır. 
Küfeler diblerindeo ve ba,ların· 
dan delikli değildir. Ambalajlar 
piyasaların iıtediği şekilde, zar· 
fı sağlam Ye m zrufu temiz ve 
tamdır. Bu ıiıtemleyici uıul sa· 
yeıinde bütün dış piyasalardan 
memleketimiz mahıullerine kur 
yapılmaktadır. Tediye anlaşma-

ları için kolaylıklar göıleriliyor. 
Devlet bu tediyelere kar,ı teab· 
hüt alhna a-iriyor. Hiç bir tüc· 
car temiz malının de2"cr fiatını 

bulamayacak ve parasını ala· 
mıyacak vaziyetlere dütmeıniş
tir. işte bütün bu ekonomik in· 
k:şafların amilini devletin ras
yonel iktisadi tedbirlerinde ara· 
mak lazımıelir. Standard ve 
kontrol, rasyonel tedbirler ara
sında en batta gelmektedir. İk
tısad Vekaleti bu tedbirleri tat
bik için hazırladığı nizamname· 
lerle y niden tatbikine başlaya
catı yeni projelerini siıtemli ve 

pratik neticelerlni pek kolaylık
la iıtihıal edecektir. Bujday, 
arpa, üzüm, fındık, elma, yu• 
murta, tiftik, yapak gibi diğer 
bazı auıddeİerui a! ndardı ve 
kontrolları Tilrkiyede çok e~u
h ve çok dürüst bir ticaret ale
mi yaratmağa sebep olmuştur. 
Ticari ahlik mefhumu, ticaret· 
ten g-aycı Ye hedeften istifade
nin mazmunu artık hakkile an• 
ıa,ılmıf bulunuyor. lktısad Ye· 
kaletinio ıon olacatını zan et
m•diğimiz. yeni bir nizamname 
projeaioi daha a-ördük, 

Bu da suretini aynen yazdı
ğımız zeytinyajlarının kontro· 
lüne ait olan projedir. Vekale
tin bu projedeki ieabet nazarı .. 
cı takdirle karşılayoruz . Zeytin
yatı gibi orta ve şimali AYru· 
pa memleketlerinde çok değer• 

li bir gıda maddesinin mahre 
ci olmak mevkiine gir bilecek 
olan Türkiye için bu nizamoa• 
me projeıinin hükümlerini ye
ri.::de tedbirler sırasında bulu-
yoruz. 

Zeytin mınlakalarımız geniş
tir. Zeytin ataçlarımız verimli· 
dir, Yem klik ve eabunluk ya· 
but sanayi ı ıD kullanılacak 

zeytinyatlarımızin kaİitderinin 
ıslahı, randımanlı 

• 

temini, b\lem iz ve saf d eailebi
lecek zeytinyatı bulabilmek im· 
kanını ancak bu nizamnamenin 
tatbiki sayeıinde elde edebile
ceğimize tam bir kanaat besle· 
yoruz . 

Yabani zeytinliklerin atıla

narak z~ytin ve yağ rekoltemiz 
yükseldikçe, iıtihsal masarifi 
de o niıbette tenezzül edece· 
ğine nazaran memleketin iç 
earfiyatındao artacak olan mik
tarın tamamen ihracına imkan 
hasıl olacağı şiıpheıi1.dir. Sana
yide kullandığımız zeytin yatla
rının yerine yerli ve yağ veren 
diğer zeytin nebatlardan biri 
ikame edilecek oluua bu nevi 
zeytinyaglarının da tasfiye edi· 
lerek ihracını münkün kılmak 

kabil olacaktır. Zeytin ve zey
tinyağı, bütün medeni memle
ketlerin muhtaç bulunduklım 
en kuvvetli ve en vitaminli gı
dalardandır. Bu iki gıda mad
desinin daima müşteriıi hazır

dır. Yetişir, ki iıti haal edilerek 
daha ucuza mal edilecek olan 
dijer nebati ;•ağlardan dünya 
pİyaıİ~~ııritııı ılyğun fOk;: ye şerait 
dairesinde bu kiymc!H madde~..C · 
rimizi müşterilerimize iıtctii leri 
umanda ve istedikleri fiatlarla 
ulaştırabil lim. 

Istanbul Hayvan Borsası 
Diri Satışlar cetveli • -28.1 t.93S 

Ç e ş i t Saym 
En ataiı En yükarı 

Ağırlıiı Kı. S. Kş . S. 

Beyaz Karaman 404 15664 18 - 19 25 
Kı:ııl Karaman 7224 376504 17 - 20 75 
Dağlıç 1286 50976 18 50 22 25 
Kıvırcık 849 28259 16 - 23-
Karayaka ~57 17188 17 75 19 -................ 
Kuzu 1445 34670 15 - 22 75 
Süt Kuzuııı 

_. .... . .... 
Tiftik 13 477 15 - 15 -
Keçi 184 6858 10 - 14 -
Oğlak ...... 
Şark Öküzü 282 12l910 17 - 18 
Öküz 90 26488 8 50 13 
inek 69 15459 9 13 
Dana 55 6979 9 25 12 
Botta 1 384 9 25 9 25 

Manda 52 20708 9 12 75 
Malak 40 7067 9 - 12 

istanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyv Fiatlar1 

=========29.ll 938 ===:-===== 

Cinsi 

En a,ağı Y.n ytikııek \ 
Kr •. Kr. s Cinsi 

En aıatı En yilksek 
Kr. S . Kr. S . 

Deulya Sultani Kil o 

Sakızkabalı 

Dolmalık bOber 

Sivri bUbet 

Kır tlomatesf 

5ırık domatesi 

• 

Çalı fuu\yesl 

Barbunya kırmızı • 
Lahana 
lapaaak 

ı~ -
6 ~ 

lfı -

6 -

ıo -
16 -

16 --
2 50 
g_ 

17 -

-: -
ıı:ı -

7-

ı~ -
19 -
17 -

lJ -
4 -

Kök kereviz 
Pıra•a 
Patlıcan bae 

kilo 6 - 7 -

. ona 
ufak 

1'arnabahıır 

• 8 - 350 
aded 6 - 7 -

4 w 5-
2 - 3 -

Yeşıl salata 100Adet 60 -

Ye9U aofan 1 -
~aydanoz demet - 50 
Paacar 2 50 

5-

j Gumnehaııe ('ima ı kilo 15 ı s -
Mltkilc • 13 - 19 -
Siy h lir:ilm 'J- 12 -

Amaaya elırı sı ıo ...... SO-
l11ebolu elması 6- ıı -
laılllı elması (taraklı) 12 - ıs -
Ankara ıınnud" 

" 
16 - 35 -

loebolu armuda 6 - 8 

Muımola 2 - 4 -

Ay ya 6- 12 -
Ferik clı:aası li- 2.5-

eıtane • i- 9 -

Ner • 6 - 10 -

Cniz • 13 - ıs -
l.f.uı 40 - 80 -

Y celi limon 100 aded 200 - 300 -
Ecnebi limoa ıOO aded 130 - 25• -

Portakal Dortyol SBlık :!..50 - SOO -

" " 
64. soo- &ı<> -

" 
,. SU • 2CU - 220 -
,, 100 • 150 - 100 -

Portakal Alany a 100 A 160 - 200 -

• 

Memleket Haberleri 
Madenlerimizde inkişaf ve artış 

Devlet eline geçtiği tarihten itibaren 

maden imraratı artmıştır 

Maden !erimizi dev let]eştir
me sistemi mek~uf ve gayri 
mekşuf madenlerin randımanlı 
bir vaziyete getirilmesine se
beb olmuştur. Muhtelif ma
den 1 ri devlet işletmec:ile is
tihraç edilen veya imrar olu
nan miktarları takdırle kar
:;ılanacak bir ·eviyeye yük
seltmıştir. 

Aldığımız malumata naza
ran Türkiye taş kömürlerinin 
1932 senesinden itibarnn is
tihsalatı nazarı dikkati calib 
!>ir ~ekilde artmıştır. 1932 de 
1,4~, 000 ton olan i ~tihsalat
her ::ene birı!erce ton nı tarak 
1937 senesitıoo }ıd buçuk 
tona yakla~mıştır. 

Linyit kömürlerinin de ayı~ı 
seneln içinde 15 bin tondan 
J 15 bin tona yükselmiş oldu-

ğu nnJa~ıJmıi?ttr. Krom mad· 
eni ise 1932 de 50 bin ton 
iken her sene artarak ge
çen sene 185 bin tona çık
mıştır. Çinko madeni 2000 
tondan 16 bin tona, zımpara 
madeni 2500 tondan 13 bin 
tona çıkmış ve bilhassa çinko 

da çok müterakki bir yükse
liş kaydedilmiştir. 

1924 senesinde hiç i~tih

salıit olmamı~ iken her sene 
bir nisbet ve bir silsile takib 
eden i~tihsalat 1937 senesine 
kadar mütemadiyen artmış 

ve 210 bin tona balil'7 ol· 
"' muştur. Diğer muhtelif ma-

denlerimizde dahi kayde şa· 

yan inki;;.aflar başlamış ve 
ıstih~ alat artmakta devam et· 
mi:;-tir . 

Taze çilek Tuz İstihsalatı 
İhracı için etüdler ve satışları arttı 

Yurdumuzun turfanda mm· 
takalarile htanbu1, Ereğli, 
M1-:rsin gibi müsait iklimli yer· 
lerden Avrupaya turfan<la çi
lek ihracı için etüdler yapıl
mıştır. Çilek ihra<"ı için am· 

balaj tarzı ve hangi nevilerin 
daha müsait olduklan hak
kında mütehas~ıslarca tesbit 
edilen fenni e~a tara göre so· 

ğuk hava te rtibatını havi nnk
Jiye vasıtalarile çileklerin bPş 

günlük bir yolculuğa mü

kemmelen ve bozulmahızın 
tahammül edecekleri an· 
la~ılmıştır. 

Celb edilen mütehassıc:ın 

raporuna göre Bulgaristandan 
alınan çilekler iyi ve müsait 
şartlar altında Ankaraya gö
türülmüş ve tecrübeler için 
bir tetkik mevzuu olmuştur. 

Turfanda mıntakalarında ya· 
pılacak tecrübelerin bu sene 
tamamlana·~ağı ve gelecek 
seneden itibaren yurdumuzdan 
Orta veŞimali Avrupaya taze ve 

turfanda çilek ibracmın müm
kün olacağı tahmin ediliyor. 
Alakadar makamlarca bu hu· 
susta hazırlıklara ba~lanacak-

tır. 

Tuz fiatlarının ucuzlatıl
ması memleket dahilinde sar• 
fiyat ve satışı artırmıştır. U· 
cuz fiat bilhasıı Anadoluda 
köylerde idare ile kullanılan 
tuzların istihlakini de faz
la laşhrmışhr. 

lstihlakin artmıı olması 
satış msbetini de yükselt· 
miştir. 1936 senesindeki sa· 
tış diğer evvelki ~eneler• 
nisbetle -yüzde 23,66 ve 1937 
senesindeki sataşlar dahi yür.· 
de 29, 1 1 nisbetinde fazla
laşmıştır. 

lzmirin Çamaltı tuzlasmın 
istibsalatı pek temiz ve ev· 
safı dış piyasalarda makbul 
görülmüş olduğundan bil
hasH Japonya ile Yugoılav
yaya tuz ihracatımız çoğal· 

mıştır. 

Bu iki memleket Türkiye 
tuzları için daimi birer müş
teri vaziyetinde bulunmakta
dırlar. Senevi 250 bin ton 
miktarında buluna» tuz is
tibsalatımızm 150 bin tonu 
Çamalh tuzlasından elde e· 
dilmektedir. Bu miktarın ya
rısı memleket sarfiyatına 
diğer kısmı da ihracat için 
kullanılmaktadır. 

(Devamı 3 üncö sahifede) 
• Havuç .. 

Kırmızı lurp f.O 
Bayır turp4 ı -

90 -
1 25 

- 76 
s -
6 -

50 
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c Fenike J60 3>30 - 40(1 -

• • 200 350 - 370 - ı 
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• 

a MOnakasaıar 

ln'8•t, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harita 

Trabzon vilayeti merkezinde Zanos lcöprllatinün 
tevaii 

Barut depoıu inı. 
Bekçi lı:ulubeıi inı. 
O,küdarda Yenimaballede etki belediye bekim· 

Jiti binuınıa tamiri 
Fatih belediye bina11 tamir• 
irsincan ıol sahil batalclaldaranın kurutma itle· 

rile Kirlevik oeJile ıuyunun ta.hliyc kanalı ve 
bu lcaaal üaerindeki kopriler ve ıütler İDf. 
{fart. 15 L) 

Çorluda yap. ilci top banran 
Kırklarelide yap. ,, ,, 1t 

İnerölde b6k6met lcoaag-ı inş. (1 kıı•m) (fart 75 lcr) 
Kmlckalede yap. İnf. (ıart. 28 ltr) 
Yeniıehirde Necatıbey caddesinde buauıi ida· 

reye ait 6 No lı binada yap. inı. itleri 
Adaaada Seyhan nehri üaerinde yap. regülatör 

inf. ( ıart. 50 L) 
Onuncu yıl yah ok•luaun tamiri 
Devlet Havayol. U. Müd. binası beton asfalt 

iltisak yolu ile hanrar önil beton asfalt pist 
inş. (şart. 95 lcr) 

Salihli hükOmet konafı inş. (şart. 232 kr) 
Turgutlu 1t ,, ,, • 232 ,, 

kapalı z. 11004 09 

a9. ekı. 
,, 

paı. 

,, 

4489 51 
2851 77 

124 66 

115 - • 
kapalı x.299926 99 

• 

" 
•f· elts. 

it 

15000 -
5594 54 
9844 01 

kapalı z. 2400000 -

aç. ekı. 939 68 
kapalı z. 37919 70 

,, 
,, 

46329 78 
46329 78 

Elektrlk -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesi) 

Telıiz cihazları (temd) 
Muhtelif cina telefon k.ordonlarile makine ataamı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.a. 

Elbi1e ve ka1ket; 195 tak. 
Palto: 69 ad, 
lıkarpin: 213 tift 

Elbi1e: 1800 tak.·palto: 900 ad. dilttirilmeai 
Arka çantalık ara besi: 450000 m. (tart 13,50 L) 
Harici elbiıe: 100 tak.·dahili elbiae: 100 tak.-

pelerin: 50 ad.·barici kaaket: 50 ad. • dahili 
kask.et: 100 ad. 

aç. eks. 

aç. ek.. 
,, 

paıı:. 

739 -

.f095 -
1035 -

873 30 

lcapah z. 2~50 -

• 
" 

m. O 60 
5452 50 

Mobilya ve bDro e9yaaı, Mufamba·Hah v.s. 

Afyon rarı mefruıat ekıiltmesi tehir edilmiştir 

Kere.ta· Tahta v.s. 

Teakiyeli afaç direk: 100 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaGları v.s. 

Linyit lı:imürö: 150 t. 
Kok kömllrü: 30 t. 

MDtefarrlk 

Su aaatı: 320 ad. 
E~er takımı: 20 ad. 
Toz tltila çuvalı: 2000 ad. (temd) 
Çuval: 12000 ad.·dcmir pul: 12000 ad. (te•d) 
idare ihtiyacı için telefoa hututunun inıasıoa 

ait muhtelif levazım 
Yerli dana, yerli montafon, yerli simeatal ve 

yerli kırım: 70 baş (temd) 
Tufla: 18056 ad. 
Aleminyum map: 650 ad. 
Saf demir dolap: 6 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru ot: 844 t. 
Saman: 496 t. 
Sıfır eti: 54 t . (temd) 
Yulaf: 67710 lı:.-ot: 54168 k. 
Kuru fasulye: 10 t. 
Un: 200 t. 
" 215 ,, 
,, 175 " 
it 175 " 
" 205 • 

b Müzayedeler 

Odun: 2750 lı:cntal 

Düz lcapak tahtası: 20 t. 
Yat ve sabun 

7 

aç. elu. 995 -

aç. ekı. 1800 -
750 -

aç. eki. 4500 -
., 

paz. 

" aç. eka. 

• 
pu. 
aç. elcs. 

• 

pas. 
,, 

beb. 95 -
535 -
440 -
769 -

122!' -

290 -
3610 -

658 o~ 

kapalı z. 

24898 -
11160 -
18900 -

" 
pas. 

kapah •· 

• 
• ,, 
" 

ac. art. 

" 
• 

6500 -
k. o 14 

28000 -
32250 -
28875 -
28875 
28700 -

550 -
732 -

825 31 

18 70 

17 25 
15747 08 

4066 -
4180 -
1125 -
419 60 
738 30 

85750 

2844 -

3474 73 
3474 n. 

55 43 

307 13 
n 12 
65 50 

1788 75 
14550 -

409 -

74 62 

135 -
56 25 

S37 SO 
143 -

410 12 
33 -
57 68 

91 88 

44 -
271 -

1868 -
937 -

1417 -
487 50 
105 -

2100 -
2480 75 
2165 62 
2165 62 
2152 50 

41 2S 
110 80 

--------------------------------------

Trabıı:on Nafıa M6d. 

lalaiHrlar Adarıa Baımüd. 
,, ,, it 

lataabul Belediyesi 

,, ,, 
Nafıa V eklleti 

Çorlu Kor SAK 

,, " 
Bur1& Nafıa Mod. 

Ask. Fabrikalar U. Mild. ADie, 
Ankara Valiliti 

Naf1a V eklleti 

Aaltara Valillti 
Devlet Hayayollan U. Mld. 

Man~ıa Nafıa Müd. 
.. ,, 

Deni.cbank Materyel Şubesi 
lıı:mir ve l.t. T elefoa Mld. 

lnhiıarlar U. MOd. 

• • ,, ,, 

D. D. Yolları Ank. Sirkeci 
M. M. V. SAK 
Bolu Orman Oltulu Dir. 

O. D. Y. Arık. 

lıı:mir ve lst. Telef on Miid. 

Edremit Tüm. SAK 
Llleburru • ,, 

Merıin Belediyesi 
Karacabey HarHı Dir. 
lnhi1arlar U. Mlld. . ,, 
İzmir ve lıt. Telefon Müd. 

Pendik Bakteriyoloji Eaıt. Dir. 

Hadımltöy Ask. SAK 
Harta Genel Dir. SAK Anlı:. 
Aak. Grupu Tapu Sicilli Müd. 

lat. Komut. SAK 

" ,, 
Orman Koruma Genel Kom. lıt. 
Ankara BelediyHİ 
Lülebur~u Tlim. SAK 
Erzincan Aık. SAK 

" . .. " 
,, " 

Zara Ask. SAK 

Bafra Orman Bölge Şeflifi 
lnbiıarlar U. Mid. 

14-12-38 15 -

5·12-38 14 -
S-12·38 14 -
2·12-38 14 30 

2-12-38 14 30 
26-12-38 15 -

16·12-38 16 -
16-12·38 16 -
7-12-38 16 -

7-12-38 15 -
5-12 38 15 -

4-1-39 15 -

5-12-38 15 -
9-12·38 11 -

8-12-38 15 -
8-12-38 16 -

15-12-38 • kadar 
18-1-39 14 -

15-12-38 14 -
15-12-38 14 30 
15-12·38 15 -

12-12-38 ıs -
10-12-38 11 -
2-12-38 14 -

18-1·39 10 -

9-12-38 14 -
5-12-38 14 -

9-12-38 16 -
12-12-38 15 -
ı-12-38 t4 ıs 
1-12-38 15 15 
18-1-39 16 -

9-12-38 14 -

9-12-38 
6-12-38 10 -
8-12-38 10 -

2-12-38 13 -
2-12-38 13 30 
9-12-38 10 -
6-12-38 10 -
5-12-38 15 -

16-12·38 10 -
16-12-38 11 -
16-12-38 14 -
16-12-38 15 -
19-12-38 14 -

3-12·38 10 -
15-12-38 1, -

lıt. 2 ci lflll Mem. la•. Balıkpazar 
Kemeraltı ıokak 

_, 

30 lkhteiteşrin 1938 
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ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
29.11.938 ========:::: 

Fi atlar 
CiNSi Aşaj'ı 

Kr. Pa. 

Butday yumuşak 5 15 
,. Hrt 5 5 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Peynir kqer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

5 10 
• 2 

3 37 
4 15 
4 5 

37 25 
Ceviz kabuklu 

Kuıyemi çuyallı 5 18 
Kutyemi dökme - -

iç Fmdık 
Tiftik çenıelli 
Tiftik O~lalc 
Suaam 
Yapak Anadola 

" 
Trakya 65 -

Mıaır beyaz 

M111r aarı 4 5 

Yukan 
Kr .Pn. 

5 25 
5 8 

5 23 1 

38 8 

4 25 

BuRday 
Arpa 
Fasulye 
Un 
Pamuk 

Gelen Ton 
211 flJ 

19 
53 75 -

164 
Mercimek 25 
Ceviz iç 40 

,, kabuklu 57 
iç fındık 3 2S 
Bulgur 1J!..-
..=.:~:;_. ..... ~~------~,f~oP 

Giden 
K. ceviz 84 
Tiftik 47 Z5 
A~a I~ 
Keten tolııumu 10 
Yapak ~ __ ...;... ____________ ~----

Dış Fiatıar 
: Linrpul 2 78 Buğday 

n 

" Arpa 
Mııır 
Keten T. : 
Fındık G.: 

" L.: 

Şikaa-o 2 82 
Vinipek 2 70 
Anvera 2 85 
Londra 3 21 

• 6 35 
Hamburg --

" 

1 

Toptan Satış Fiatları 1 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
- .. 

1 

Av,,,.,.,AA.,.,,.,.A-A_A_~-,.,,..,..,,..,_...,,..,,,,_ıv..."""'-"""'""'-~-vvv--vvVv~V""""""~.,.,,..,.,..,.,-· 

,, 

~ı 
1 

'ı 

,1 

1) 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n ,, krible 
,, ,, marinlave 
,. ,, tuvaaan 

Kok kömürü (fabrikada) 
samükok (depoda) 
Kok ecnebi (depocla) 

Erzak 

Pirinç T oaya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
.. ,, küp 

Yumurta iri 
Limon italya 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin taneai duble (936 ahsul) 

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

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,. (ikinci) 
,, Kars (erimiş) 
,. ,, (erirncmif) 
., Trabzon 
,, Vejetali• 

Çay Cava 
,. Çin 
., Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve lflenmlf 

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

" Hava 

" 
" Tula 

" 

11 ııtır 

kuru1u kuzu 

11 koyun 
,, oğlak 

keçi 

~alamura 

koyun 
kuzu 
manda •• 

,, aığır 

Kösele ıığır 1 ei 
,, man~a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

1 
kilosu 
litresi 
kiloıu 

tonu 

" 
" 
" ,, 
" 
" 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 
,. 

kilosu 

" 
" ,, 
• 
" ,, 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

çifti 
kiloıu .. 

" çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" 
" 

kilosu 
,, 

" 
" tanesi 

" ., 
•• 

En az·En çok 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50 - 15.00 
1 

12.00-12.50 1 

1 l.00-11.50 1 

- 16.50 1 

-21,50 
-26,00 

20.--21-
20.50 - 21,oO 
-. - 1 

30.00-31- l 
28.00-29 1 

19.00- 20 1 
-25 
-28 

25 --
- -700 
800- 8 75 

1 

6 --·-45-48 
32-36 
22-26 
18-21 

-15 
- I07, 
-102. 

86- 92 
68-70 

-82 
-49 

295-600 
290 -600 
295-400 

101.25-102.25 

180- 200 
45 46 
55- 60 
65- 70 

- --
50 - 5J 

110 - 120 
120 125 --
35-40 
40-45 

175- 185 
145-150 
120-130 
90-100 

110-140 

1 

1 

1 

1 

1 

100-130 1 

~ 
........................ l;;lililii;;;;;;;;;ööl;;m;oa;;;;;;;;;;ı;;;;iilliill--.iôiiiiıii ____ ...... ..--



30 lkinolt .. rln 1938 

Afyon satışları 
1938 yılının afyon rekol

tesi tamamen istihsal olun- 1 

muştur. Toprak mahsulleri 
Ofisi uyuşturucu maddeler 
Şubesi bu seneki rekoltenin 
mühim bir kısmını tamamen· 
mubayaa etmiştir. Ofis 
afyonların morfin derecesine 
30 kuruş kıymet takdir e· 
derek bedellerini tevzi et
miştir. Konya, Afyon mın· 
takalaranda yüzde on üç 
morfinli afyonlarmm kilo
sunu 4 liradan satın alan 
Ofis müstahsile 3 lira avans 
vermiş ve bir lirasını da ma
lları tesellüm edince öde
meye başlamııtar. Halbuki 
serbest piyasada bu manta
kalaran afyonlarını 2,5 liru-

dan fazla fiat teklif eden 
olmamıştır. Haşhaş tohumu 
da bu sene fazla para et
miştir. Geçen sene kilosu 
8-1 O kuruş arasında satıla
bilen haşhaş tohumu bu se. 
ne 15 kuruştan müşteri bul · 
muştur. Son bahar başlangı 

cından itibaren Afyon ziraata 
yapan mıntakalarda bol ve 
feyızlı yağmurlar yağmadığı 
için çiftçiler geçen seneden 
daha fazla arazi sürmüşler 
ve bu araziye geçen seneden 
daha fazla haşhaş tohumu ek-

mişlerdir. Yağışlar ve hava
nın müsait devamı yaşarmış 
olan afyon fidanlarını ku
vetlendirmiştir. 

Pazarlıksız satış 
anketi 

Pazarlıksız satış kanunun 
tatbikı sırasında tüccar ve 
esnafın müşkülata uğrayıp 

uğramadıkları ve kanunun 
tatbikatı ile no gibi faydalı 
neticeler alındığı tetkik edil· 
ecek bir mevzudur. Şeh· 
rimiz Ticaret ve Sanayi O· 
dası bütün esnaf teşekkül-

lerine, tüccarlara bir tamim 
göndererek pazarlıksız sa
tıştan gördükleri istifadenin 
mahiyet ve derecosini ayrı 
ayrı sualler tertip ederek 

sormuıtur. Bu güne kadar 
gelen cevabların hepsinde 
kanunla tatbikatından tü 
ccar ve esnafın memnun ol· 
dukları ve işlerinin normal 
seyrini takip etmekte oldu
ğu gibi pazarlık sadedinde 
ıarf ve ziyaba uğrayan za-
manları da kazandıklarını 
ve müşterinin de ve satıcı
nın da ticarette en esaslı 
bir gaye olan alış veriş kai
delerini öğretmey~ vesile 
teşkil etmiş olduğunu Oda· 
ya bildirmektedirler. 

LA 

inşaat· arniı at · Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
----·-·--------·-·-----~--~-~--$·--..,....·~··---------~~ 

Ankara Valiliğinden : 

Onuncu yıl yatı okulunun tamiri 939 lira 68 kuruş 
ke~if bedsli üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Kültür 
Direktorlüğüne ve ihale günü olan 5.12.938 pazarteıi gü 
nü saat 15 de ve yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesini 
Hususi muhasebe veznesine yntırırarak vilayet daimi en· 
cümenine müracaatları. 

* • * Keşif bedeli 9844 lira O 1 kuruştan ibaret bulu
nan Yenişehir'de Necatibey caddesinde huusi idareye ait 
6 No. lu binada yapılacak inşaat işleri 5.12.938 pazarte· 
si günü saat 15 de Vilayet daimi encümeninde ihalesi ya· 
pılmak üzere oksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 738 lira 30 kuruşluk muvakkat teminat ver· 
meleri ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün ev
vel, Y pmış oldukları işlere ait vesikalarile birlikte, Vi· 
layet makamına istida ile müracaat ederek bu işe girebi
leceklerine dair alacakları fenni ehliyet vesikası ibraz et· 
meleri lazımdır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası, muvakkat teminat 
mektup veya makbuzu ve yukarıda yazılı ehliyet vesi~a. 
siyle birlıkte yukarıda adıgeçen gün ve sGatte daimi en· 
cümene gelmeleri. 

Buna ait şartname ve keşif evrakı her gün Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Kor mıntakasmda iki \'e Çorluda iki top hangarının 
münakasası kapalı zarfla yapılacaktır. İhale günü 16.12.38 
cuma günü saat 16 dadır. Kırklarelinde yapılacak garaj
la~ın ilk. pey parası 4180 lira. ve Çorluda yapılacak ga
rajların ılk pey parası 4066 lırlldır. Her iki yerde yapıla· 
cak garajlara birden talip olanlar için de ilk pey para· 
~ı 6997 liradır. Şartname ve projesini almak ve görmek 
ısteyenler kanuni bedel mukabilinde Çorlu Kor satınalnıa 
komisyonundan alabilirler. Taliplerin 2 ·3 cü maddelerinde· 
ki belgelerle birlikte belli güove saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını Çorluda Kor Satmalma komisyonuna 
vermeleri 

Nafıa Vekiletind en: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1- Err.iocan sol sahil bataklıkların kurutma işlerile Kirlevik şela

le suyunun tahliye kanalı ve bu kanal Or.erindeki köprüler ve şütler 
inşaatı, keşif bedeli 299926 lira .99 kuruştur. 

2 Eksiltme 26 12.38 tarihine rutlıyan pazarteıi günü saat 15 de 
nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komi•yonu oduında 
kapalı zarf nsulile yapılacaktır. 

MÔNAKASA GAIETE.Sl 

3 fstekliler ekıiltme şartnamesi, mulı::av ele proiesi, bayındırhk ' 
işleri genel şartnameıi, fenni şartname ve proieleri 15 lira mukabilin
de sular umum müdürlü~ünden alabilirler. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 15747 lira 08 kuruıluk 
muvakkat teminat vermeai ve eks itmenin yapılacağı günden en az 8 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile nnfıa 

vekaletine mürııcaat ederek bu işe mahsus olmak üzere veıilca alma
ları ve bu vesihyı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye işti
rak edemezler. 

5 - lstelclilerin teklif mek.tblarım 2 ci maddede yuılı saatten bir 
saat evveline kadar aular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden 
Eksiltmeye konulan işi İnegölde hükumet konağı ın· 

şaaı o!up 36.900 liralık esas keşiften bu ıene 15 bin li
rnhk miktarı yaptırılacaktır. 

Bu işin keşif bedeli: Esas keşifte yazılı vahid fiatlar· 
dan tenzilat yapılacağına göre teklif edilen tenzil bedeli 
15 bin liraya ilave edildikten sonra bulunan miktar bu 
sene yaptırılacak işin keşfi olarak kabul edilecektir. 

Bu işe aid keşif, fenni, hususi, yapı işleri fenni Ba· 
yındırlık işleri genel kapalı zarf uıulile eksiltme şartna· 
meleri, metraj proje mukavele projesi nafıa dairesinde 
görüleceği gibi istiyenler 75 kuruş mukabilinde birer 
nüshasını nafıa dairesinden alabilirler. 

7.12.938 çarşamba günü saat 16 da Bursa nafıa mü 
dürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira mu· 
vakkc:lt teminat vermeleri, yukarda yazılı evrakı kabul ve 
imza etmeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair ehli· 
yet vesikasının (bu vesika eksiltme yapılacağı günden 
en az 8 gün evvel bir istida ile vilayet makamına müra· 
caat edilerek alınacaktır), talihler şirket halinde iseler 
2490 sayıh kanunun 3üncü ma<idesinin A, B fıkralarında 
yazılı vesaiki ve 938 yılı Ticaret odası belgesini göster· 
meleri lazımdır. 

İsteklilerin dış zarfı mühür mumile iyi kapatılmış tek· 
lif mektublarır.ı 7.12.938 çarşamba günü saat l 5e kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ıca· 

heder. 
Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Manisa Nafıa Miidürlüğünden 
Salihli Hü!ıumet konağı inşaatı 46329 lira 78 kuruıluk keşfi 

üzerinden kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulnıuştur. 
Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile proje ve ketif kağıdları ve 

bunlara mütderri kağıdlar 232 kuruş mukabilinde Manin nafıa 
müdürlüğilnden alınabilir. 

ihale birincikaoun ıekizinci perşembe günü ııaat 15 de Mani
sa vili.yet nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 3474,73 liradır. 
İ.teklilerin ihaleden en az 8 giln evvel Manisa nafıa müdür· 

lüğünden bu iş için alacakları ehliyet veıikasile 938 senesine aid 
ticaret odası vesikasını da teklif mektublımnın içerisine koyma· 
lara lazımdır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif 
mektublarını 8.12.38 perşembe günü saat 14 e kadar nafıa mü· 
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya bu saate kadar 
gelecek surette posta ile gönd .. rmeleri ve postada vaki teahbur
ların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 

Trabzon vilayet merkezinde 1l004 lira 09 kuruş ke
şif bedelli Zanos köprüsünün tevsii kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 825 lira 31 kuruştur. 

İlan müddeti 16. 11.938 tarihinden itibaren 14.12.938 
tarihine kadar 28 gündür. 

İhalesi 14.12.938 tarihine ra&tlıyan çarşamba günü 
saat 15 te vilayet makamında toplanacak olan daimi en· 
cümende yapılacaktır. 

İsteklilerin şartname, resim, plan, tahlili fiat, silsilei 
fint bordrosu keşif ve buna benzer sair evrakı Trabzon 
nafıa dairesine müracaatla tetkik eder ve bir suretini 
parasız alabilirler. 

isteklilerin 938 yılına aid Ticaret odası ile bu işi ya· 
pabileceğine ait vilayetten alacakları ehliyet vesikasını ibraz 
etmeleri şarttır~ Ehliyet vesikasl talebinde bulunacakların 
ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Trabzon vilayeti· 
ne müracaat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde eksiltmeye 
iştirak edemezler. 

Yukıırıda tayin olunan gün saat 14 e kadar teklif mek
tublarım dttimi encümen riyasetine makbuz mukabilinde 
vermeleri icap eder. Posta ile gönderilen mektublar ka· 
bul olunursa da vaki olacak tehirden dolayı talihler bir 
hak iddiasında bulunamazlar. 

İnhisarlar Adana Baş Müdürlüğünden 

Malatya boz tepe mevkiinde askeri cephanelik civa
rında proje ve ıŞartnaınesi mucibiGce yaptmlması takarl"ur 

3 .. , •• 

• 

Istanbul Belediyesinden: 

Üskü'.iarda Yenımahalledo eski belediye 
hekimliği binasının tamiri 

Fatih kaymakamlığı ve Belediye şubesi 
binasında yaptırılacak. t;ımirat 

Keşif 

bedeli 

124 66 
115,00 

İlk temi
natı 

18 70 
17 25 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı pa· 

1 
zarlığa konulmuştur. Keşif evrakları encümen kaleminde ıörü· 
lebilir. lst~kliler hizalarında göaterilen teminat makbuz veya 
mektubile beraber 2.12.938 cuma günü ıaat 14 buçukda 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

" 
eden 4489,31 lira keşif bedelli barut depoıu ile 2851,T' 
lira keşif bedelli bekçi kulubesi ilan tarihi olan 21. l t .~ 
den itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konu 
muıtur. 

Eksiltmeye girebilmek için yedlerinde inhisarlar umuq 
müdürlüğü inşaat şubesi müdürlüğünden veya mahall 
Malatya nafıa müdürlüğünden fenni ehliyet veaikası bu 
luıJması lazımdır. 

Şartname ve proje bedelsiz olarak Sıvas, Adana v• 
Malatya inhisarlar baş müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin ihale günü olan 5.12.938 pazartesi güni 
saat 14 de yüzde 7,5 muvakkat teminat bedeli olan 551 
lira 58 kuruş ile :l490 numaralı arttırma ve ekıiltmı 

kanunu ahkamı dairesindeki haiz oldukları vesaikla Maı 

latya inhisarlar baş müdürlüğünde bulunqıaları ilan olun 

Askeri Fabrikalar Umum ~1üdiirlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Kmkkalede yapılacak inşaat 

Ke;.if bedeli 5591 lira 54 kuruş olan yukarıda yazılı in 
şnat Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez ~rtınalm 

komisyonunca 7.12.938 çarşamba günü saat 15 de açık ek 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 28 kuruş mukabilind 
komisyondan vr.rilir Taliplerin muvakkat tenıiııat olan 4 I~ 
lira 60 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 VP. 3 madde! 
rındeki vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona mür 
caatları. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1- Adı.nada Seyhan nehri üzerinde yapılacak regülatör inşaat 

keşif bedeli 2400000 liradır. 
2- Eksiltme 4.1.39 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 t 

nafıa \ekiileti sular umum müdürlü~ü su eksiltme komisyonu oda11ad 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3- lstolcliler, eksiltme şartnamesi, mukavele proiesi, bayındırlı 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve proieleri 50 lira mukabiliı 
de sular umum mOdürlüg-ünden alabilirler. 

4 Eksiltmeye ıirebilmek için iıteklilerin 85,750 lıralık muval 
kat teminat vermesi ve ekııiltmenin yapılaca2'ı gündım en az 8 ~ 
evvel ellerinde bulıınıın bütün vesikalarla birlikte bir dilekçe ile nafl 
vekaleti. e müracaat ederek bu ışe mabıuı olmnk üzere vesika alm 
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şerttır. Bu müddet içinde veıil 
talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 isteklilerin teklif mektublarını 2 ci maddede yar.ılı saatten b 
saat evveline kadar sulıır umum müdürlüğ'ünc makbuz mukabılind 
v~rmcleri lazımdır. 

Postada olan ıccikmeler kabul edılmoı. 

Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 

Turgutlu hükümet konağı inş atı 46329 lira 78 kuruşluk ke 
üzerinden kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuttur. 

Bu işe aid eksiltme şartnameıi ile proje ve ke9if kiğıdları 
bunlara müteferri kağıdlar 232 kuruı mukabilinde Manıu naf 
müdtlrlüğünden alınabilir. 

İhale birincikanun sekizinci perşembe günü uat 16 da Man 
aa vilayeti nafıa müdfirlüğü oduında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 3474.73 liradır. 
lıteklilerin ihaleden en az sekiz gün evvel Manisa nafıa mü 

dürlüğünden bu iş için alacakları ehliyet vesikuile 938 senesin 
aid Ticaret Oda11 veıikasını da teklif mektubların~n içeriıine ko 

maları lazımdır. 
İst~lı.lilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif me 

tublarını 8 birinci kanun 938 perşembe gfinü saat 15 • kadar n 
fıa müdürlüğiine makbuz mukabilinde vermeleri veya bu ıaa 
kadar gelPcek surette posta ile göndermeleri ve poıtada va 
teahhurların kabul edilmiyeceQ'i ilin olunur. 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden : 

Devlet Havayolları Umum Müdürlük binası beton a 
falt iltisak yolu ile hangar önü beton asfalt pist inşaat 
kapalı zarf uıulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 37 ,919 lira 70 kuruştur. 
Eksiltme 9. 12.938 cuma günü saat 11 de Devlet Hav 

yolları Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri evrak 95 k 

ruı mukabilinde Ankara ve İstanbulda Devlet Ha vayo 
ları acentalarından alınabilir. 

Ekıiltmiye girebilmek için 2844 liralık muvakkat tem 
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at vermeleri Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesika
ı gösterilmeleri lazımdır. Bu Yesikanın istihıali için ek· 

eiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir 
istida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine müracaatleri ve is· 
idalarının buna benzer yaptırdıkları işlere aid işi yaptı· 

tanlardan ldıkları vesikaları ibraz etmeleri lazımdır. Bu 
üddet zarfmda vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmi
e giremiye cekler. 
istekliler teklif mektublarını ihale ğünü saat 10 a ka

ar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
eslim edecek!erdir. Postada alacak gecikmeler kabul 
dilmez. 

t ektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat v_e Malzeme 

Denizbaok Materyel Şubesinden: 

Talsiz Cihazlarına aid teklif kabul müddetinin uzahl
ınası Bankamız gemileri için satın alınacağı evvelce ilan 
ettiğimiz telsiz cihazlarına aid teklif kabul müddeti 15.12.38 
ününe kadar uzatılmıştır. 

İzmir Telefon Müdürlügünden : 

İdare ihtiyacı için muhtelif cins telefon kordonlarile 
makine aksamı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 739 liradır Muvakkat teminatı 55 
ira 43 kuruş olup eksiltmesi 18.1.939 çarşamba günü sa
t 14 te İzmir Telefon Müdürlüğü binnsındaki Satmalma 
omisyonda yapılacaktır. 

Talihlerin muvakkat feminat makbuzu veya banka 
mektubile kanuni vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. 

Şartnameler hergün 
bul Telefon Müdürlüğü 

İzmir Telefon Müdürlüğü ile İstan 
Levazım Amirliğinde görülebilir. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher metre.ine tahmin edilen fiyatı 60 altmış kuruş olan 300060 
ile 450000 üç yüz bin ile dört yüz elli bın metre arka çnntalık ara 
bezi k.apala ııarf usuliyle mfinakasaya konulmuştur. 

ihalesi 10 birinci l:iinun 938 cumartesi günü saat on birdedir. 
llk teminatı 14550 on dört bin beş yüz elli liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 13 on üç lira 50 kuruş mukabilinde M.M.V. 

satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı Stanunun ikinci ve üçüncü mad· 

delerinde gösterilen vcsaikle temınnt ve tekiif mektuplarını ihale saa
tından en az bir saat evvel M.M.V. satınalaıa komiıyonuna vermeleri. 

Devlet Demiryotları ikinci J,ıetme Müdürlüğünden: 

Kumaşı idare tarafından verilmek ü~ere personelimize yaptı

rılacak ve muhammen bedeli 23850 lira olan lnşlık tahminen 1800 
takım elbiıe ile 900 adet paltonun harç ve imaliyesi işi kapalı 

r.arf uıulile eksiltmiye çıkarılm1şhr. 
12.12.938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ankara 

istasyonunda ikinci işletme binasında toplanan Komisyonda ibnle
ıi yapılacağından isteklilerin kanunun tayin ettiği vesikalarile 
1788,75 liralık muvakkat teminat makbuz veya banka mektubla· 
nn1 ihtiva edc;!cek tekliflerini. muayyen saatten b\r .aat evveline 
kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ikınci işletme ve Sirkecideki 
9uncu itletme kalemlerinden pnruız verilir. 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden: 

1- Okul talebesi için aşağıda cinıi, mikdarı, muhammen be
deli ve ilk teminatı yazılı elbiıe ve saire kapah zarf usulile alı
nacaktır. 

2- Bu işe ait ihale 2.12.38 cuma günü saat 14 de okul direk· 
USrlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3- İlk teminat 409 liradır. 
4- Bu işe girecekler muhakkak surette ticaret odasından ve

ıika ibraz etmeğe mecburdurlar. 
5- ilk teminatlar Bolu orman mesul muhasebeciliğin Ziraat 

bankasrndaki hesabına 1. 12.38 akşamına kadar yatarılmıı buluna
caktır. 

6- Niimuneleri ve şartnamesini görmek istiyenler her gün o
kul direktörlilğüne müracaat edebilirler. 

7- Teklif mektubları komisyon riyasetine tam saat 13 e kadar 
verilmit bulunacaktır. 

Milıdan Cinai 
100 takım Harici elbise 
100 ,. Dahili n 

50 adet Pelerin 
50 

" 
Harici kasket 

100 71 Dahili 
" 

Muham. Fi. 
lira kr. 
27 75 
ıs ss 
12 75 
1 40 

85 

• • • 

Teminatı Tutarı 

lira lira kr. 
2775 
J885 
637 50 

70 
409 85 

5452 50 

Elbiıe, kasket, palto ye iıkarpin ahnacaktır. Bak: lnbiıarlar 
U. Müd. ilanlarına. 

--- -- -- -. 

M0NAKASA GAZETESi 

Kereste, tahta ve saire 

lzmir Telefon Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için muhtelif ebadda yfiz aded tenkiyeli ağaç 
direk açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 995 liradır. 
Muvakkat teminat 74 lira 62 kuruf olup eksiltmesi 18 kinu· 

nuıani 939 çarşamba glinü ıaat 10 da İzmirde Telefon Müdürlü
ğü binaıındaki satınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Talihlerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile 
kanuni vesailıle mezkur gün ve ıaattc komisyona müracaatları. 

Şartnameler hergün lzmir telefon müdürlükü ile lıtanbul tele
fon mildürlüğii levazım Amirliğinde görülebilir. 

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

DevletıDemiryoJları ve Limanlarıflİşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

30-11-1938 çarşamba günü yapılacağı ilan edilmiş olan 
Afyon garı mefruşat ek iltmesi görülen lüzum üzerine te
hir edilmiştir. Yeni eksiltaıe tarihi bilahare tesbit ve ay
rıca ilan edilecektir. 

Müteferrik 

Mersin Belediye Riyasetinden: 

Belediyece satın alınacak olan 320 adet su saatı açık 
olarak eksiltmeye konulmuştur, bu saatlerin muhammen be· 
deli 4500 lira olup isteklilerin 337 lira 50 kuruşluk ilk te· 
minat makbuzu veya nıektubile ticaret odasında kayıtlı bu· 
lundul )arma dair wsika ile birlıkte 9.12.938 cuma günü 
saat 16 da belediye dairesinde tr~ekkül edecek encümene 
gelmeleri ve daha fazla izahat almak isteyenlerin su işleri 
müdürlüğüne 01üracaat eylemeleri ila.n olunur. 

Karacabey Harası Direktörlüğünden : 

Mnessesemiz için yirmi adet eğer takımı açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 12.12.938 tarih pazartesi gü· 
nil saat 15 te hara merkezinde yapılacaktır. Eğer takı· 
mının beherine 95 lira muhammen kıymet takdir edilmiş 
olup muvakkat teminatı 143 liradır. İsteklilerin mezkur 
glin ve saatte hara merkezinde müteşekkil komisyona ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul veteriner mü
dürlüğüne ve Hara muhasebesine müracaatları. 

Hadımköy Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Hadımköyilnde yapılacak su tesisatı için gereken 18056 
tuğla pazarlıkla satma alınacaktır. Muhammen fiatı 290 
liradır. Talip olanların kati teminat olan 44 liranın İstan
bul K. muhasebe veznesine yatırılma!ı ve pezarlık ıçm 

9.12.938 cuma günü Hadımköyünde Askeri Satınalrna ko· 
misyona müracaatları . 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktürlüğünden : 

Muvakkat 
teminat 
miktarı 

L. K. 
91 88 

Azami 
tahmini 
kıymet 

L. K. 
1225 00 

Azami Azami Cinsi 
kilosu adet 

4000 70 Yerli dana, yer· 
li montafon, yer· 
Ji simental, yer
li kırım 

Yukarıda evsafı ve izahati sairesi yazılı yerli dana 
ve yerli kırım danasının ihalesi 10 gün uzatılarak 9. 12.938 
cuma günü saat 14 te ihalesi tekarrür ettiğine istekliler· 
in aozü geçen gün ve saate 2490 sayılı kanunda yazılı 

şartlar dairesinde Cagaloğlunda Yitksek Mektebler Mu
hasebeciliğindeki Komisyona müracaatları. 

İzmir Telefon Müdürlüğünden : 

ldare ihtiyacı için telefon hututunurı inşasına aid muhte
lif levazım açık eksiltmiyc ç karılmıştır. 

Muhammen bedeli 769 yedi yüz altmış dokuz liradır. 
Muvakkat teminatı 57,68 elli yedi lira altmış sekiz ku

ruş olup eksiltmesi 18 kanunusani 1939 çarşamba günü saat 
16 da İzmirde telefon müdürlüğü binasındaki satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Talihlerin muvakkat teminat makbuzu veva banka ınek
tubile kanuııi vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatleri . 

Şartnameler herglin İzmir Telefon Müdürlüğü ile İstanbul 
Telefon Müdürlüğü Levazım amirliğinde görülebilir. 

Ankara Grupu Tapu Sicilli Müdürlüğünden: 

Merkez ve Çankaya tapu sicilli muhafızlıkları için dairede 
mevcut şartnamesinde yazıh ve muhammen bedeli 658 lira 2 ku· 
ruş elan 6 adet saç demir dolap 2490 ıııayıh kanunun 41 ve 42 ci 
maddelerine tevfikan açık eksiltmeye konulmutur. ihale 8.12.38 
per,embe ırünü ıaat 10 da Ankara grubu tapu sicilli müdürlütün· 
de yapılacaktır. Taliplerin muvakkat teminatı vezneye yatırdıktan 
sonra mezkur günde dairede toplanacak komisyona bat vurmala· 
rı ilin olunur. 

Harta Genel Direktörlüğü Sahnalma Komisyonundan: 

Harta Gn. Drk. ihtiyacı için muhtelif ebatta 650 adet 
alemicyom map açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6.12.938 ~alı günü saat IO da Cebeci'de Har· 
ta Gn. Drk. binasında Satınalma Komisyonunda yapıla

caktır. 

Muhammen tutarı 361 O lira, 
lira olup banka mektubu veya 
kabul olunur. 

muvakkat teminatı 271 
maliye vezne makbuzu 

Eksiltmeye gireceklerin yazılı gün ve saatte teminat· 
larile birlikte komisyona gelmeleri. 

••• 
2 biıı adet toz tütün çuvalı ile civata ve pul alıııacak

tır. Bak: İnhisarlar U. Müd. İlanlarına. 

Mahrukat Benzin- akine yaı!iart. v _!:. 
Luleburgaz Tümen Satınalma Komiıyonundan: 

Tümen ihtiyacı için 30 ton kok kömürüne ihtiyac vardır. 
Muhammen bedeli 750 lira ilk teminatı 56.25 liradır fateklilerin 
5.12 938 pıızartesi günü saat 14 de açık ekıiltme için Lnleburgaz.
da komiıyona milracaatları. 

Edremit Tilmen Sabnalma Komiıyonandan 

Edremit Tüm Birlikleri için açık eksiltme ile 150 ton linit kö· 
mürü nhn~caktır. Tahmin edilen fiah 1800 liradır. İhalesi 9.12.38 
cuma günü sant 14 de Tüm satınalmn komisyonunda yapılacak· 
tır. İsteklilerin 135 lira teminat akçelerile komisyona müracaat· 

ları. 

Erzak, Zahire, Et v Sebze: 

Edremit Tümen Satmalma Komisyonundan: 

Edremit 4.tümen birlikleri için açık eksiltme ile IO 
ton kırmızı mercimek alınacaktır. 

Tahmin edilen fi atı 1125 liradır. 
!halesi 9.12 938 cuma günü s at onda 4. tümen sa-

tın alma komisyonda yapılacaktır. isteklilerin 84 lira te· 
minat akçelerile komisyona müracaatları. 

Zara Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

Zara garnizonu için 205 ton un 19. 12.38 saat 14 de kapalı 
zarfla eksiltmesi l apılocaktır. Tahmin bedeli 28700 lira ilk temi· 
nah 2152,50 liradır. Şartnamesi Znrn Ko. da görülebilir. isteklile-
rin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ibale saatinden 
bir saat evvel Komiıyona vermeleri. 

lıtanbul Komutanlığı Satınalmn Komisyonundan 

İhale giinü talibi çıkmayan İstanbul komutanlığına bağlı bir· 
lilder hayvanatı için 844000 kilo lmru ot satın alınııcağından pa• 
zarhkla ihalesi 2.12.31j cuma günü aaat 13 de yapılacaktır. Mu. 
hammen kıymeti 24 bin sekiz yüz doksan ıekiz. liradu. iık te· 
minab 1868 liradır. Şartnameıi h r gün komisyonda görülebilir. 
Isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesaiklc beraber komutan· 
lık mahnalma komisyonuna müracaat etmeleri. 

* • * İhale günü talibi çıkmayan lıtanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hnyvllnatı için 496000 kilo saman satın ahnacağ'ından 
pazarlıkla ihaleıi 2.12.38 cuma günü saat 13.30 da yapılacaktır. 

1 Muhammen kıymeti 11 ltiO liradır. İlk teminatı 937 liradır. Şart· 
namesi her gün komi yonda görülel.ilir. İıteklilerin ilk teminatı 
makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü mad· 
delerinde yazılı vesikıılarile beraber komutanlık satınalma komis
yonuna müracaat etmeleri. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan 

Lüleburgaz Tümen ihtiya~ı 10003 kilo kuru fasulye nlınacak· 
tir. Muhammen bedeli 14 kuruş ilk teminatı 105 lira, pazarlığı 
5. 12.938 pazartesi günü saat 15 dedir. isteklilerin mezkur saatte 
Lüleburıazda komisyona müracaatları. 

Erzincan Askeri Satınalma Komiıyonundan 

Karaköse için 200 ton kağızman için 215 ton iğdir 
için 175 ton Sürbahan için 175 ton fabrika unu kapalı 
zarfla ayrı ayrı ek iltmeye konulmuştur. Karaköse için 
alınacak unun tahmin bedeli 28000 lira ilk teminatı 2100 
lira Kağızman için alınacak unun tahmin bedeli 32250 li 
ra ilk teminatı 2480 lira 75 lmruş iğdir için tahmin be 
deli 28875 lira ilk teminatı 2165 lira 62 kuruş 50 santim 
Sürbahan için alınacak unun tahmin bedeli 28875 lira ilk 
teminatı 2165 lira 62 kuruş 50 santimdir 

Eksiltmeler 16.12.38 cuma günü Erzincanda As. satı
nalma ko. da yapılacaktır. Karakösenin eksiltmesi saat 
10 da Sürqahan saat 11 de iğdir saat 14 de Kağızmanm 
saat 15tedir. Teklif mektubları işbu saatlerden birer saat 
evvel ko. başkanlığına verilmiş veya posta ile gönderilmiş 
bulunacaktır. Şartnameleri her gün Ko. da görülebilir. 
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Miltls Askeri Satınalma Komisyonundan 

Milas ala)ımn senelik ihtiyacı olan 30000 kilo sığır eti 
lltulmuş keçi 4-t 1-938 günü yapılan pazarlık suretile ek-
1ltrneye hiç bir istekli çıkmadığından kanuni şekilde yeııi-
derı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulrµuştur. 

Eksiltme günü 3-12-938 günü ~aat t 1 dedir. 
Muhammen bedel 6750 liradır . .Muvakkat teminat 506 

!ıra 25 kuruştur. 
İstekliler mu vak kat teminatları mukabilinde mal müdür-

1Uklerinden alacakları makbuzla birlikte ihale günii olan 
3.12 938 saat t 1 den bir saat evvel A. satuıalma komisyo
~llRa vermiş olacaklardır · 

Ticaret vesikalarını ibraz edeceklerdir. 
İstekliler §artnameyi her gün par, sız olarak komisyondan 

•labilirler. 

Milas Askeri Satmalma Komiıyonu Reisliiinden: 

Milis Küllük Bodrum garnizonlarının seDelik ihtiyacı 
01an 23300 kilo patates 3.11.938 günü verilen fiat gali 
lôrüldüğ6nden kanuni şekilde yeniden 3. t 2.938 ıünü saat 
9 da eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2003 lira 80 kuruştur. Muvakkat 
teminat 150 lira 29 kuruştur. 

İstekliler ticaret odalarandan alacakları ticaret veıika· 
lilriyle muvakkat teminatları mukabilinde mal müdürlülrle
l'İnden alacakları ticeret makbuzile birlikte vakti muaye~ 
llede satın alma komisyonuna müracaatları. 

Milas Bodrum patatesleri bir istekliye verilebileceii 
ıibi ayni şartname evsaf dahilinde ayrı ayrı istekliye 
•erilebilecektir. 

Arzu edenler her gün şartnameye parasız olarak aske· 
l'j garniz"nda satan alma komisyonundan alabilirler. 

Orman Koruma Genel Komutanlıği İstanbul 
Sahnalma Komiıyonu Reisliğinden : 

t 9.11.938 cumartesi günü kapalı zarfla ihalesi lazım 
relen 540 O kilo sığır etinin Atntürk cenaze merasimi do
layısile heyet tamimile teşekkül edemetliğinden ihalesi 
'1linıklin olmamıştır. 

Sığır etinin gene kapalı zarfla mQnakasası 9. l 2.938 
cıı111a günü saat 10 da ihalesi aynı miktar i\zerinden 
hpılacaktır . 

Muhammen bedeli 1 900 liradır. Teminat muvakkatesi 
1417 lira 50 kuruş olup t inci Mıntaka Orman Mes'ul 
"1ubasipliğine yatırılacaktır. 

Ankara Belediyeıinden: 

Temizlik hayvanatı için alınacak 67710 kilo yulaf He 54168 
~ilo ot oo beş gün müddetle kapalı zarfla ekıiltmeye koeulmutlur. 

Muhammen bedeli 6500 liradır. 
Muvakkat teminatı 487,5 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerio hergün yazı işleri kalemine 

lbüracaatlnrı ve ihale 6 kanunuevvel 938 tarıhinde belediye encü
lbeııinde yapılacatından isteklilerin teminatlarile birl;kte teklif 
lbektubları o gün 1aat ona kadar belediye encümenine vermelerı. 

b) ÜZAVEDELE 
..........:~--------------------------------------------

Bafra Orman Bölge Şefliğinden: 

Bafranın engiz köyünde Kumço~ız mevldinde mevcut 
\'e hazine namına mazbut 2750 kental odun mıktarındıı ka· 
tı§ık odun 18,11,938 tarih ve 173 numaralı kararla 15 gün 
llı\iddetl~ il!nma karar verilmiştir. 

Müz&yede 3.12.928 gün saat 10 da Bafra orman hölge 

~efliği dairesinde komisyon tarafından açık artırması yapıla· 
Caktır. Muhammen bedeli 550 Jira teminat miktarı 41 lira 
ts kuruştur. 

Alıeıların müzayede günü teminat makbuzlarile müraca-
11.lları ilan olunur. 

lstanbul ikinci İflis Memurlu~undan : 

1\ Müflis Alfredo Binaldnin lstaobul Balıkpaıarandn tütün rümrüğü 
~-elllcrli ıoltakta kain mağazada mevcut mallara açık nrttırma ile 
b 12·9i8 cuma glnü saat 9 da ve ev eıyaaı Yeşil köy Şevketiye ma· 
k~llcıi Mezarlık sokak 14 No. lu hanede 10-12-938 ıaat 10 da Yeşil-
0Ylinde açık arttırma suretiyle satılacaktır. O gün takdir edilen kıy· 

~etin ylzde yetmiı beşini bulmadığı takdirde mağazadaki yat ve ••· 
~~llculağa ait mallaran ildaci arthrmuı 7-12-938 saat 9 da ve Yeşil· 
il~Ydelı:i eşy•nın 16-12-938 rfinü saat 10 da yapılacağı bilinmek üzere 
~tl olunur. 

• • • 
il• 29 toa dilz kapak tabtaaı utılacaktır. Bak: İnbi1arlar Umum Möd. 
tfılarını. 

MONAK ASA GAZBTESI 

' Müteahhitlerin Takvimi 1 
·~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!'.!!!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Perşembe 1- t 2·938 
Seyyar iaterilizasyon takımı (MMV) .,! 848 
Buharla vagon vinçi (DDY) .'Y! 854 
Şo1e ve meafez inı. (Manisa Val.) ~'i 875 
Menfez v.s. ins. (Samsun Vil.} ,:\'! 878 
Elektrik santralı için Di:ı:el motörll alternatör (Kütahya Beled.) .'\! 877 
Erzak, koyun eti ve ekmek (Kocaeli lıt. Talebe Yurdu) ~'~ 879 
lst. baımüd. bina11nın kaldırım tamiri (lnhiıı. U. Müd.) .,! 879 
Maltepe enstitüsü memur evleri bahçe dıvarlarile kaldırım yap. (İnhi· 

sar. U. Müd.) .i\! 879 
Bahariye tütün işleme evi iıkeleıi inş. (lnhis. U. Müd.) .l\! 879 
Tükürük hokkası ve oturak isterilizatöril (lzmir Emr. Sar. H&1t.) 879 
Battaniye (jandr. Genel Komut. Ank.) .. ,! 881 
Kırıkkalede yap. inş. (Aslc. Fabr.) .Y! 881 
Uzun konçlu liıtik 9izme ve kanaviçe (DDY) J''; 882 
Benzin, valvalin, vakum, gre11 ve a-aır: (Çanakkale Mıt. Mvk.) ~ 882 
Kundura ve yedek pençe (fat. Jandr. SAK) x~ 884 
Sömikok (Adapazarı Ortaokul Dir.) .,: 884 
Sotan (Afyon Kor SAK) .:'\! 884 
Buca 3 cü ilkokulunun onarılma11 (lzmir Vil.) ~-; 885 
Linyit maden kömürft (İzmir Lvz.) .,! 885 
Sebze (İzmir Lvz.) .\! 885 
Saman (Diyarbakır Ask. SAK) .~-. 886 
Ekmek (Kastamonu C. Müddeiumum. ) .\! 81!> 
idare binası inş. (Kars İnhis. Müd.) X ~90 
Taş nakli (Gaziantep Vıl.) -'~ 891 
Nlı:ip lıtiklll okulunun tamiri (Gaziantep Vil.) .,! 891 
• Zahire (Balya Türk Hava Kurumu) .\: 891 
Elbise diktirilmesi {Gaziant~p Beled.) fü :Ü 891 
Sebze (Tophane Lvz.) ;'! 893 

• Fındık (Giresun Fındık lstas. Müd.) .,! 892 

• 

Sayfa 5 

• ,, N """ .. ,, 

ıl D.D.YOLLAQI iŞLETME u. MUDl~RLUGUNDEN ij 
Muhammen bedeli 28921 lira olan 30 kalem izole teller 5. 1.39 

pertembe ıünü ıaat 15,JO da kapalı zarf uıulü ile Ankarada f. 
dare binaaıada aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 2169,08 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları n tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komiıyon Reiıliğine yermeleri lbımdır. 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
aatılmaktadır. (8519) 4 -4 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Cinsi 
Elbise ve 

kasket 

Muh.ammen B. y. 7,5 Eksilt-
beheri tutarı temi•at menin 

Mikt~ L. K. L. K. L. K. Şekli Saatı 

195 takım 21 - 4095 - 307 t 3 açık 14 

Palto 19 adet 15 - 1035 - 1112 ,, 14 30 
İskarpin 2 t 3 çift 4 t 6 873 30 65 50 pazarlık t 5 

1- İdaremiz müstahdemini için yukarıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem eşya numune ve şartnameleri muci· 
bince hizalarında gösterilen usullerle satın alınacak· 
tır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmiştir. 

Hl- Eksiltme 15.Xll.9J8 tarihiae rastlayan perşembe gü
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

1 V- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçea Şu
beden alınabileceği gibi numunelerde görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8662) t-4 

• •• 
Muhammen 8. % 7,5 Eksilt· 

Miktarı beheri tutarı teminatı menin 
Cinsi adet K. S . Lira L. K. saatı --Toz tütün çuvalı 2000 26 75 535 40 12 14 15 
3/8 200 M/M boyunda 

Yuvarlak başlı civata 4000) 
3 8 l 20 M/M boyunda ) 

Yuvarlak başlı civata 8000) 
3/8 demir pul 12000 ) 60 kilo 440 33 - t 5 l 5 

1- 2000 adet ince şeyler konabilen Standart, Normal 
sık örgülü toz tütün çuvalı ile Cibali bakım evine 
yapılacak pilatforlara lüzumu olan ebat ve miktarı 
yukarıda yar.ılı yuvarlak başlı civata ve demir pul 
ihale edilmediiinden açık eksiltmeleri on gün temdit 
edilmiştir. 

11- Muhammen bedellcrile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmiştir. 

Hl- Eksiltme l .Xll.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta LeYazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
cağmdaa isteklilerin yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı geçe• Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(8663) 
• • • 

1- ld areıwizin kutu fabrikaaında lanlen mevcut olanlarla 
birlikte mayıs g3g gayesine kadar birikeceği tah
min edilen 20.000 kilo düz kapak tahtası açık art
tırma usuli ile satılacaktır. 

il- Muhaname11 bedeli beher kilosu 3.66 kuruş hesabile 
732 lira ve yüzde 15 teminatı 1 10.80 liradır. 

lll- Arttırma 15.XIJ.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat t 6 da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şu
besinde müteıekkil satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Numuneler Cibalide kutu fabrikasında görülebilir . 
V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gUn ve saatte 

yüzde t 5 teminatlarile birlikte yukarda adı geçeu 
kou:ıiıyona gelmeleri ilio olunur. (8664) t-.4 

1- idaremizin Y avıan tuzlasına getirilecek tatlı ıuyun 
tuzlaya isalesi için şartnamesi • mucibince satın alınacağı 
ve l 9.X.938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen ve eksilt
meden kaldırılan 25.000 metre inşaat tulünde 60 m/m 
kutrunda font boru ve listesinde nıUfredatı yazılı hususi 
aksamına aid şartnamede tadilat yapıldığından yeniden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye kenmuıtur. 

il- Muhammell bedeli ıif Haydarpaşa 25.000 lira ve 
muvakkat teminatı 1875 liradır. 

Hl- Eksiltme .4. t.939 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 

lV- Muaddel şartnameler parasız olarak hergün in
hisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şubesile 
Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat
sız teklif ve kataloklarmı ihale günilnden 7 gün evveline 
kad&r inhisarlar Umum Müdftrlüğü Tuz Fen Şubesine ver· 
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alma• 
ları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmayanlar münakaaaya 
iştirak edemezler. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci 
maddede yazılı Tuz Fen Şubesinden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapa· 
lı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yuka
rıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (8499) 2-4 

• • • 
Muham. bedeli Muvakkat 
beheri tutarı teminatı Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı Lira Lira Lira Kr. şekli saati 
Elektrik mo· 22 ad. 70 1540 t 15 50 açık eks. 14 

törü 
Elektrik mo· 

törü 

~ 

,) ,, 200 1000 75 pazarlık 14 30 

1- idaremizin İzmir tütün fabrikası sigara makiaaları 
için 22 adet elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etmeyen 
müteahhit heaabına Cibali tütün fabrikası için 5 adet re· 
düksiyonlu elektrik motörü şartnameleri mucibince ve hi· 
zalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedelleri!• muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 9·XIl-938 tarihine raııtlıyan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fen· 
ni teklif ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta ev
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüiü tütün fabrika
lar Şubesine •ermeleri ve tekliflerinin. kabulünü mutazam· 
mın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İateklileriu eksiltme için tayin edilen iÜn ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (7856) 4-4 
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ar 

Table u Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
O ~et de l'adju icntion Mode Prix 

d' adjudicat estimatif 

A) Adjud ications au Rabais 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier deı Cbarırcı Joura Heure 

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

r. 

n 

uht 
tm 
9 l 
me 
,üc 

:fen 
le r 

İzm 
Le 

edile 
dört 
naka 
938 

-,t b 
on ü 

ılınır. 

2490 
e ten 
M.t.' 

eli 2 
palto 
nrıln 

la yar 
tıe bir 

ver 
e pro 
den I 

D Oli 

omisJ 
liradır 

r mun 
urdur 
olu oı 

1.12.38 

artnaı 

acaat 
ı kon: 

Trav. d'agrandissement du pont •zanos,, au 
vil Trabzon 

Conatr. depôt de poudre 
n guerite pr. gardiıns 

Reparation bntissı Sce sıınitaire a Üsküdar, 
Y enimııballe. 

Reparation mairie Fatih. 
Trav. de dessechement des marais du littoral 

gauche d'Erzincan et constr uction canal de 
dechargement de la chutte de Kirleviç ainsi 
que deıı pontı et deı chuttes aia sur ce ca-
nal {cab. eh. L. 15) 

Constr. dcux hangars d'artillerie İl Çorlu 
n n n ,, ,, Kırklareli 

Conatr. konak gouvernemental lncgöl (1 par· 
tie) (cah. eh. P. 75) 

Trav. constr. iı Kırıkkale (cah. eh. P. 28) 
• ,, iı la batisse No 6 de l' Adminis
tration particuliere sise iı Y eniş~hir Necati· 
bey Caddesi 

Constr. r egulateur sur le fleuve Seyhan a 
Adana (cıh. eh. L. 50) 

Reparation internat Onuncuyıl 
Constr. en beton, asphnlte et piste de la rou

te de jC1nction de la Oir . des Voies Aerien
aea de l'Etat et de celle du hangar (cab. 
eh. P. 95) 

Coastr. konak gouvernemental Salihli (cah .ch . 
P. 232) 

Conıtr. konak gouvernemental Turgutlu (cah. 
eh. P. 232) 

Pli cach. 

Publique 
,, 

Gre a gre 

n 
Pli cach 

,, 
• 
n 

Publique 
,, 

11004 09 

4489 31 
2851 77 

124 66 

115 -
299926 99 

15000 -

5S94 54 
9844 01 

Pli c:ıch 2400000 -

Publique 
Pli cach 

,, 

,, 

939 68 
37919 70 

46329 78 

46329 78 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (tnstallatlon et Materlel) 

Appareilı de T.S.F. (aj .) 
Oiff. ıortes de cordons de telephone et ıc· 

cesıoires d'appareils 

Habillement - Chaussures - Tissus 

Habits avec casquetteıı : 195 completı. 
Paletotıı : 69 P· 
Escarpins : 273 paires. 
Confection d 'habits ; 1800 complets, de pa· 

letots : 900 p 
Habita externH : 100 completı- ld interneı: 

100 complets- Pelerines: 50 p . Casquettes 
externeıı : 50 p. · ld . internes : 100 p. 

Mappes en aluminium : 650 p . 
Armoires en fer ou en tôle : 6 p. 
Toile de doublure pol.!r havreucs: 450000 m. 

(cah. eh. L. 13,SO) 

Publique 

Cuirs 

Publique 
,, 
., 

Pli cach 

Publique 

.. 

739 -

4095 -
1035 -
873 30 

23850 -

5452 50 

3610 -
658 02 

Pli cach. le m. O 60 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

L'ameublement de la a-are d' Afyon a ete 
ajourne 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete 

Poteaux en bois : 100 p. 

Combustf ble- Carburant- Huiles 

Cbarbon lignite: 150 t. 
Coke: 30 t. 
Divers 

Compteun d'eau: 320 p . 

Sacs de tnbacs en poudre : 2000 p . (aj .) 
Boulonı a tetes rondes : 4000 p .- ld. 8000 

p .- Rondelles en fer : 12000 p. (aj .) 
Harnais : 20 p. 
Materiel pour inıtallation ligneı telephoniques 
Veaux indigenes, Montafon, Simental et de 

Crimee : 70 tetcs {aj .) 
Briqueı : 180S6 p . 

Provislons 

Foin : 844 t. 
Paille : 496 t . 
Viandc de boeuf : 54 t. (aj.) 

Publique 

Publique 

Publique 
,, 

Gre iı gre 

995 -

1800 -
750 -

4500 -
535 -
440 -

Publique la p. 95 -
,, 
,, 

769 -
1225 -

Gre a gre 290 -

' Gre a gre 

n 

Pli cach 

24898 -
11160 -
18900 -
6500 -Avolııe: 67710 k -foin: S4168 k. 

~ Haricots secs : 10 t. 
,, 

Gre a gre le k O 14 
Pli cach 28000 -

ıe 

et 

Fariae : 200 t. 
n : 215 t . 
,, : 17S t . 
n : 175 t. 
" : 205 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Bois: 2750 quintaux 
Planche de couvercleı: 20 t. 

o . 
Ye 11 Baurre et savon. 

n 

n 

n 

• 

Publique 

n 

n 

32250 -
28875 -
28875 -
28700 -

550 -
732 -

8'.lS 31 

18 70 

17 25 
15747 08 

4066 -
4180 -
1125 -

419 60 
738 30 

58750 -

2844 -

3474 73 

3474 73 

55 43 

307 13 
77 72 
65 50 

1788 75 

409 

271 -

14550 -

74 62 

135 -
56 25 

337 50 
40 12 
33 -

143 -
57 68 
91 88 

44 -

1868 -
937 -

1417 50 
478 50 
105 -

2100 -
2480 75 
2165 62 
2165 62 
2152 50 

41 25 
110 -

Dir. Trav. Pub. Trabıon 

Dir. Monop. Adana 

.. 
Coa. Perm. Mun. Iıtanbul 

14-12-38 15 -

5-12-38 14 -
5-12-38 14 -
2-12-38 14 30 

n 2-12-38 14 30 
Mini.tere Tr . Pub. Dir. Af. Hydr. 26-12-38 15 -

. 
Com. Acb. Corps Armee Çorlu 

,, 
Dir. Trav. Pub. Bursa 

Com. Aclı. O. G . Fab. Mil. Aak. 
Vilayet Ankara 

Min. Trav. Pub. Dir. Af. Hydr. 

16-12-38 16 -
16-ll-38 16 -

7-12-38 16 - -

7-12-38 lS 
5-12-38 15 

4-1-39 lS -

Vilayet Ankara 5-12-38 15 -
Oir. Gen. Voie1 Aerienne1 de l'Etat 9-12-38 11 -

Dir . • Trav. Pub. Maniu 8-12-38 ıs -

" 8-12-38 16 -

Denizbank, Sce Materiel 
Oir. Telephones lsmir et lst. 

Juıqu'au 15-12-38 
18-1-39 14 -

Com. Ach . Econ. Monop K.tache 
., 
" 2 eme Expl. Ch. de Fer Etat Ank. 

9mc Expl. Ch. de Fer Etat Sirkeci 
Oir. Ecole Forestiere Bolu 

lS-12-38 1~ -
15-12-38 14 30 
15-12·38 15 
12-12-38 ıs 

2-12-38 14 

Com. Ach. O. G.Carto2't·aphie Ank. 6-12-38 10 -
Oir. Cadastre Ankara 8-12-38 10 -
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 10-12·38 11 -

Ch. d~ Fer Etat Ankara 

Dir. Telephoneı lzmir et Istanb•l 18-1-39 10 -

Com. Acb. Oiv. Edremit 
n ,, n Lüleburgaz 

9-12-38 14 -
S-12·38 14 -

Municip. Mersine 9-12·38 1.6 -
Com. Ach. Econ . Mooop. K.tacbc 1-12-38 14 15 

• 1-12-38 15 15 

Dir. Hara Karacabey 12-12-38 15 -
Dir. Telephonea lzmir et lıt. 18·1-39 16 -
Dir.lnıtit. Bacteriologiq•e de Pendik 9·12-38 14 -

Com. Ach. Milit. Hadımköy 9-12-38 

Com. Ach. Command. fat. Fındıklı 2-12-38 13 -
• 2-12-38 13 30 

Com. Ach. Com. Gen. Prot. Fori~ta 9-12-38 10 -
Municip. Ankara 6-12-38 10 -
Com. Acb. Div. Lülebur2'az 5-12-38 15 -
Coa. Ach. Mil. Erzincaa 16-12-38 10 -

• 16-12-38 11 

• 
n 

Com. Ach. Milit. Zara 

Oir. Forets Bafra 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 
Prcpose 2 eme Bureau· Faillites 

/ıt. Balıkpazar, Rue Kemeralt • 

16-12 38 14 -
16-12-38 15 -
19-12-38 14 -

-'· 12-38 10 -
15-12-38 10 -

Avis Officiels 
De l' Administration Generale des Chemins 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
Des cibles et fils electriqueaı DUS en t 5 articles d'une 

valeur estimative de 35.720 Ltqs. pour produits indigenes 
et de 18615 Ltqı. pour produits etrangers seront acbetes 
par voie d'adjudication sous pli cachete le jeudi 5 jao•ie~ 
1939 a 15 h. 30 au local de l'AdministratioD Generale a 
Ankara. 

Ceux qui deairent y prendre part doivent remettre a 
la Preıidence de la Comission le jour de J'adjudication 
jusqu'a 14 h. 30 lcurs offres, une garantie provisoire de 
2679 Ltqs. pour les produits indigenes et de 1396, 13 
Ltqs. pour les produits etrangers et les certificats exiges 
par la loi. 

Lcs cahiers des charges ıont distribues gratuitement 
a Ankara par le Service des Approvisionnement et iı 
Haydarpaşa par le Bureau de Reception (8518) 4-4 

Jeudi 1-12-938 

Sterilisateur aıabulant (Min. Def. Nat.) No 848 
Grue (Chemins de Fer Etat) No 8S4 
Constr. chaussee et dalots (Vil. Maniıa) No 875 

,, dalot (Vilayet Samıua) No 878 
Motıur Dieael altcrnateur (Municip. Kütahya) No 877 
Proviıion (Foyer Eleves Kocaeli a Iat.) No 879 
Constr. paves et d ebarcadaire (Dir. G'ea. Monopoles) No 879 
Steriliıateur et cracboir1 (Chcf Med. Hôpit. Malad. Contag. lzmir) 

No 879 
Couverture en laine {Command. Gen. Gend. Ankara) No 881 
Bottinea et canevaıı (Chcmins de Fer Etat) No 882 
Benzine, valvaline, grai11e et petrole (Com. Acb. Place Forte Ça· 

nakkale) No 88~ 
Chausıures (Com. Ach. Gendarm. lst.) No 884 
Semi·coke (Dir. Ecolc Second. Adapazar) Ho 884 
Oi2'nons (Corps Armee Afyon) No 884 
Constr. bit. ecole a Buca (Vil. lzmir) No 88S 
Lignite (lntend. lzmir) No 88S 
Legumes ( ,, ) No 885 
Paille (lntend. Oiyarbakir) No 886 
Pain (Procureur Gen. Kastamonu) No 889 
Rep . bat. monopoles (Dir. Monopoles Kars) No 890 
Transport de pierre (Vil. Gaziantep) No 891 
Rep. bit. ecole a Nizip (Vil. Gaziantep) No 891 
• Cereale1 (Li2'ue Aviation Turque a Balya) No 891 
Cor'ıfection de coııtumea (Municip. Gaziantep) No 891 
Legume1 (lntend . Tophane} No 893 
* Noisettes (Oir. Station a C.iresun) No 892 

Vient de parait:re : 

La Nouvelle Loi sur le Timbre 
Traduite en français et mise a jour par 

A. TEVFİK 
Suivie d'un index Analytique 
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