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r--- ABONE ŞARTLARI: ., r Türk iye icio Kuruş ı 
3 AYUGI 150 ' 
fı " 850 

12 .. 111111 
F.ra~bi meıııldııe! lc:r ıç ııı 1 

12 aylıg- ı 2700 

Sayısı 5 kuruş l ~esınimakbuz mukabili olma· J 
........:an tediyat makbül de~ildir~ 

SALI 

Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari 

• 
G ZET 

~---·-

7 Birincikanun 19l7 

ID A REH A NI 

Yof(urtcu han, l "' it t 

No l r 4 

Pc:r~em ıı 

il.AN ŞAK l 1 At<I 
l<it!rc hnnemızdc ı:öıli'iulu r ---

Tel fon : 49442 

Po ta k utusu N. 126 1 

Umum II üteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 
.. ıs W L -CM meww f e s r r R .-•• = r· CTIZS' ·= 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayede ler Listesi - - ------------ - - -
...___c_i_n_ıi ___________ Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri ____ G_ü_n ____ S_a_a_t _ 

a) MOnakasaıar 

.... 1~şaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
~-- ----c 

l\•ldırım tamiri 
Devrek lcaymakarmevi ikmali inşaatı 
idranbolu hast. binası tamiri 
•rtın hut. binuı tı mıri 

\•talcada bir pavyon intası 

aç. clı.ı. 

" 
" 
it 

kapaln z. 

~ktrik-Ha• agazı-K alorifer (tesisat ve malzemesi) 

2500 -
'499 86 

1120 lll 
30424 64 

Sa•sun Şarbaylığı 9-12-.17 15 -
188 - Zonıuldak Valiliti 13-12-37 15 
38 .. 13-12-37 15 -
84 .. 13-12-37 14 30 

2282 lstanhul Komut. SAK 27-12-37 16 -

()•hili telefon santral ile buna aid te!!İut (No 150 ) kapalı z. 10000 - 750 - Maliye Vdcaleti 22-12-37 15 

~baa işleri·Kırtasiye-Y azıhane LeYazımı 
l\ittp (ilkokullar için) aç. eks. 748 95 57 - Samıun Vilayeti 16-12-37 15 -

~liyat-Boşaltma-Yükletme v.s. 

~'•brilcadan iİdecck ve fabrikaya ıelecck levaı.ım 
V.s . nakliyatı (te•d) 

~\cfcrrik 

aç. ekı . lnhiıı . Samsun Tiitüa Fab· 15-12-37 
rilca11 Müd. 

10 -

~~~ fabrilcasn için motör ve tesiHtı 
'ılı•dir malumui: 17 kalem 

hpaln z. 10617 05 
aç. eltı . 1117 60 

788 78 
84 -

Gaziantep Belediyeıi 
Samsun Vilüyetr 

25-1-38 
16-12-37 

15 
15 -

~ak, Zahire, Et, Sebze v_._s_. __ 

~rpa: 72 t. 
leur._ ot: 24 t. 

~•tııan: 164520 k. 
S •deyat: 21 t. - arpa: 612 t. (temd) 
s'tır eti: 9200 le. 
··••: 112,5 t. 

.. 2147000 k. 
Arpa: 349,4 t . 

aç. ekı. 
,. 

" paz. 
aç. eks. 

it 

kapalı z. 
,, 

aç. elcs. 

251 64 
77 94 

220 75 

122 -
106 -

1311 -
1040 -

Gaziantep Aık . SAK 13-12-37 9-

" 
13-12-37 10 

" 
13-12-37 11 -

Diyarbekir Lvx. SAK 10-12-37 
Isparta Aık . ,, 15-12-37 10 -

" 
15-12-37 11 

it 10-12-37 15 -
,, 10-12-37 16 -

Samsun Ask. SAK 10 12-37 10 -l 11hana: 6 t .• prasa: 6 •· • ispanak: 6 t . 
Çe~irdf'lcli kuru ü:ıü•: 10 t . " 2250 - 169 - İstanbul Koaıut. SAK 24-12-37 ıs -
E.ıt .. elc: 9 t. · inek sütt: 10 t. sıtır eti: 1,2 t. • 

koyun eti: 1,2 t. - yumurta: 10000 ad. · eruk 
ıeb.u v.s. (1 ıenelik) 

"-a) M 
•• 

NAKA R 

~at - Tamirat-Nafıa işleri ve Malz~~si- ~rita 

Sam1Un Şarbaylıtıadan : 

Afağıda adları yazalı beş sokağa aid kaldıramlarm tamir ve 
~~niden yapbralmuı İfleri 9.12.937 tarihine müsadif perşembe 

'1nü 1aat 15 de daimi encümen huzurunda ihale yapılmak üzere 
'çık ekıiltmeye konulaau,tur. 
l Yaptırılacak yer Tuti K~şif bed. Muv. tem. 

.. Saınipa,a sokatının kaldı- L. kr. L. lu. 
~lllııun tamiri. 505,6t M2 164 55 12 35 

iıtikamet ıokatında yeni-:ell yaptıralacak kaldmm. 180, M ~ 08 45 61 
it Yah cami önünden ua iı-
k •leıice ıiden kaldırım par· 

41
•1e tah•ili. 195,16 M2 800 51 60 43 

it. Şükran reçitlinde yeni 
•ldıram ia,aaı iti· 80 M 313 09 23 48 

~- Miı sokatında yeni kal-
tranı yapılmaaı iti 61 ,, 347 46 26 80 

. A 1 İıtekliler ekailtme t•rlnamelerini Samıun belediyeıi fen 
1tleti Müdürlüğünde rörebilirler. 

B- İhale 2490 No. lı kanun biiktmleri tlaireıinde yepılacaktır. 

Zonguldak ValiHğinden: 

Zonguldak vilayeti içi•de Devrek kazasında yapılacak 
2SOo lira ke,if bedelli Y nymak:ımevi ikmali in9aatı ''' 

Şiıt; Bulrar Hut. 16-12-37 15 -

açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 13- t 2-737 pazartesi 
günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. M1ı1vakkat teminat 188 
liradır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin talimatnamesine tevfikan 
Nafıa müdürlüğünden alınmış müteahhitlik ehliyet vesika· 
sile ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve mu
vakkat teminatları ile birlikte yukarıda yazılı günde vila· 
yet daimi encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

• • * Zonguldak vilayeti içinde Bartın hastanesinde ya· 
pılacak 120 lira 61 kuruş ke~if bedeli tamir işi açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi l 3 · 12-937 Pazartesi günü 
saat on dört buçukta Zonguldak Vilayeti Daimi Encüme· 
ninde yapılacaktır. Ekıiltme şartnamesi ve buna müte
ferri diğer evrak Vilayet daimi oncimen kaleminde gö· 
rülebilir. 

Muvakkat teminat 84 liradır. Eksiltmeye girmek isti
yenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa müdürlüğünden 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesikası ile ticaret odasındao 
937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile bir· 
likte mezkur günae Vilayet daimi encümeninde bulunma· 

ları ilin olunur. 
* * • Zonguldak vilayeti içinde Safranbolu kazası bas

taneıi binasında yapılacak -499 lira 86 kurut ke~if be· 
delli tamir işi açık eksiltmeye cıkarılmı,tır. Eksiltmesi ' 
13.12.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encü
menintle yapılacakhr. 

WWFV G 

Eks iltme şartnamesi ve buna müteferri 
Nafıa müdürlüğünden görülebilir. 

Muvakkat teminat 38 liradır. 

5 fi -
diğer evrak 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin talimatnamesine tevfi
kan Nafıa müdürlüğünden alınmış müteahhitlik ehliyet 
vesikası ile ticaret odasından 937 yılında vesika ve mu· 
vaitkat teminatları ile birlikte yukarıda yazılı günde vila
yet daimi encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur . 

f stanbul Komut nlığı Satınalma Komisyonundan : 

Çatalcada gösteri!ecek mahalde bir pavyon inşası ka
palı zarfla ihalesi '1:1.12.937 pazartesi günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen keşif bede ı 30424 lira 64 kuruş
tur. Şarrn.amesi her gün öğleden evvel Komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerin 2282 liralık iJk t eminat makbuz veya 
mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla Nafıa Vekaleti Fen Müdürlükle· 
rinden alacakları ehliyet vesikalarile beraber ihaleden en 
az bir saat evveline kadar teklif mektublarının Fındıklıda 
komutanlık satmalma komiiyonuna gelmeleri. 

• • * 

Aksarayda yapılacak ilk mektep binası ınşası. Bak: 
lstanbul Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
Silivriye bağlı F eteköy mektebinin tamiri. Bak: İst. 

Belediycai ilinlarma. 
• • • 

Haydarpaşa emrazı sariye basta11esinde yapılacak mat
bah Ye baıtabakıcı odalarının &zerindeki tarasanın demir 
camekinle örtülmesi. Bak: lst. Sıhhi Müesseseler A. E.K. 

ilanlarına. 

111!!1 !!!!!!!! 

ilaçlar, Klinik ve f '\pençiyari alat: 

... • • 
100 dü%ilne filim ve 30 kutu filim zarfı almacaktır: 

Bak: İst. V nkıflar Dirk. ilanlarına. 

* • • 
Haydarpaşa Nümune hastanesi ıçın 45 kalem alat ve 

malzeme alınacaktır. Bak: İst. Sıhhi Müesseseler A· E. K. 
ilinlarına . -
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

- = ~ ..._, ST 

Maliye Vekaletinden: 

1 - Muhammen bedeli on bin lira olan satın alınacak 

150 nunıarklı dahili telefon santraliJe buna aid tesisat ka · 
palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2- Eksiltme 22 .12.937 salı gü nü saat 15 te Levazım 
Müdürlü" ünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3- Fenni Te idari şartnameler' Levazım müdürlüğün
de ve İstanbulda Dolmabahçede Maliye evrakı Matbua 
ambarından parasız alı nır . 

4- İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgeler Ye 750 l iralık teminat m kbuz 
veya banka kefalet mektublaril birlikte kanunun tarifatı 
ve şartnamelerdeki şeraitine t amamen uygun ve noksan
sız olarak yazacakları teklif mektubların~ ıhaleden bir 
saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. 

Mensucat-Elbise- 'undura-Camaşır v .s. 

• • • 
Bakırk~y Emraxı Akliye ve Asabiye hastanesi ıçın 

1500 takım aba basta elbisesi alınacaktır. Bak: İıt. Sıhhi 
Müeıaeaelcr A. H. K. ilinlarma. 



Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mab:ecıııesi 

Samsun Vilayet Makamından: 

Vilayet dahilindeki ilk okullarda mevcut 991 fakir talebe için 
2048 adet ve liıe, orta ve orta tecim ve Bafra orta okullarında 
mevcut 127 fakir talebe içia 568 adet kitap ııahn alınacaktır. 

İh nlc 16 12.937 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encü· 
meninde açı~ eksiltme uıulile yapılacaktır. 

Kitapların muhammen bedeli 748 lira 95 kuru,tur. 
Muvakkat teminat 57 liradır. Teminat if bankuına yatılarak. 

makbuz ibrazı şarttır. 
Alınacak kitapların hangi mekteplere n~ kadar middet için

de t~slim edilecegi ve adet, cins ve tutar bedellerini gösterir lis
te ve şartname vilayet encümen kalemindedir. Tafsilat alrnak is
teyenler hergü n müracaat edebilirler. 

Eksiltme ve ihale 2490 sayılı kanun hükümlerin göredir. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. - - ---
İnhisarlar Samsun Tütün Fabrikası Müdüriyetindeı:a: 

Fabrikadan gidecek ve fabrikava r:-elecek levazım ve sair eş
yanın şehir dahili nakliyesinin bir s eneliji açık eksiltmeye ko· 
oulmuttur. Eksiltme 15.12.937 çarşamba günü saat lO da fabrika 
da müteşekkil komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartnameyi gör
mek için resmi dairelerin açık olduğu günlerde fabrik4 mamul 
tütün tubesine, eksil~meye a-irmek için de muhammen bedeli Ü 

zerinden 75 lira muvakkat teminatla tayin olunan gün ve aaatta 
komiıyona müracaatları. 

Müteferrik 

Gaziantep Belediye Reisliğinden: 

Halıhazır Gaziantf'p belediye buz fabrikaııı binası içerisine ila
ve edilecek ikinci bir motor ve tesis atı kapalı zarf usulu ile ek
ıiltmeye konmuştur. 

Tesisatın muhammen bedeli 10$17,05 lsradır. 
iatekliler bu işe aid şartname ve air t=vrakı Gaziantep bele

diyesinden pera!'lıZ olarak alabilirler. 
3 Eksiltme 25-1-938 tarihine rastlayan 1&lı günü saat 15 te 

Gaziantep belediyesinde yapılacaktır. 
2~90 numaralı kanunun 16, 17 iaci maddelerine uygun 788,78 

lira muvakkat teminat, 
Kanunun tayin ettiği veıikalar. 
Teklif mektupları ihale günü saat ~4 e kadar ilınüha!>er mu

kabilinde belediye reisliğiae v" rilccektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların iadeli teahhütlü olması ve 

ııiha~ et bu saate kada r riyante gelmiş bulunması lazımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahata almak isteyenlerin Gaziantep 

belediye reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Saııısua Vilayet Makamından : 

Nafıa garajında buludan 8644 numaralı !lilindir için liste!Iİ en· 
cimen kaleminde mevcut 17 kalemden ibaret 59 parça malzeme 
16-12-937 perşembe günü saat 15 te ihal esi yapılacak üzere açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
İhale vilaye~ daimi encümeninde yapılacaktır. 
Malzemenin muhamm~n bedeli 1117 lira 60 kuruştur. 
Muvakkat temieatı 84 liradır, Teminat iş bankaeına yaptı

rılacaktır. 

Şarbıameai ve katalog numarasile cina ve miktarlarını gölte
rir liaı;te vilayet daimi encüraeıı kalcınindedir. Tafsilat almak is· 
teyenler herıün müracaat edebilirler. 

İhale 2490 sayılı artırma , eksiltme ve ihale kanunu hükümle· 
rine ıöredir. 

Talip olanların cari sene içinde ticaret odasında kayıtlı ol· 
duklarına dair vesika ile birlikte ihale gün ve aaatında vilayet 
daimi encümende bulunmaları ilin olunur. 

• • • 
10 milyon adet mantar alınacnktır. Bak: inhisarlar Umum 

Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Diyarbekir Levcı:ııın Amirli~i Satınalma Komisyonundan: 

Kor garnizon birliklerinin ihtiyacı ol n 21000 kilo sade yağ 
ve ti12 bin kilo Arpaya IQ.11.937 çarşamba gününde istekli çık· 

madı2'ından ır.ezkur sade yat ve arp~ bir ay zarfında 10. 12.937 
tarihine ka ~ar pazarlıkla alınacaktır. l'Jteklileriıı bu müddet zar
fında her gün Diyarbekir Levazım amirliği satınalma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

Lpnrla A kcri Satrnalııı :ı Komi yonıı Bai;i k ,rnlı~ından: 

Kıta -.ı Cinsi KiJo ,.,u 
Fethi)e Sığır e ti 9200 
Aııtalya ~aman 1 l2500 

Muvakkat 

t eminatı 

Lira 
122 
J06 

Tahmin 
hedeJi 
Kuru~ 
18,00 

l,25 
lhale:-ı i 1S,12.937 Çaritmıba "rtat lO 'v ~ 11 de Açık u~ulile 

yapılacaktır. 
Fethiye kıtalarının Sı~ır etile Antalya garnizonunun Sa· 

manı eksiltrnt>si 1 parla Tüm lrnınutanlığı lıina ındaki satın 

alma k9nıi .. yonu .tarafmdaıı eksiltme:;i ya pıl <1cnğındaıı yuka
rıı:la kafi miktarda ta f-.ila tı vardır. 

~artname~i mezkur komisyondadır. 
1. tek lile riıı 15.12.937 günü saat l " ve 11 de komi ... yona 

tcmiıınt nıuk buzlarile birlikle müracaatları i lan olunur. 

* "' * 
Kıta~ı 

Deniz!i 
)) 

Ci ıısi 

Saman 
Arpa 

Kilo,:;11 

~• ı7oo 
:~49-WO 

\l ıH·akkaı 

t e rııiıwtı 

l ,in.1 

1-0H 
101<> 

Tahmin 
hedeli 
Kr. S. 

2 50 
00 

l hale~ i 10.1 ~.9~~7 Cuma "aat J :>, Hı da Kapalı 11 ... u!ile 
yaµılacaktıı. 

Denizli ga rnizonunun •ukarıdn adları ve mikdarla riJe \ e 
l!Ün ve ... aallarile mıılıanıınen lıP<lı•ll<>ri gfüı t eri len \ rpa, 
Y<' ~aman 10. l 2.9:H de kapalı ıarfla ek ... il tm f's İ 'apılacaktır. 

1,hıı cLiltıne bparla Tüm komutanlığı lı inn:.ında yapı la
caktır . 

Şartnamesi ıneıkiir kumi ::;vom.ladı r. 
" İsteklıleriıı lcklif rııektu bl.m ıı ı eksi l tnı <' -.a ati nılt· ıı lı i r ... aa t 

iirıce komis;una vt•mıt>leri i lfı rı olnııur. 

Ca1.iantep A~keri 'atına lına Knınisyonıın<İ<111: 

Cin i 

Arpa 
Kuru ot 

Miktn rı 

Kilo 
72000 
24000 

Bir lı irli k iı; iıı 

Te nıimıh 

Lir,1 K. 
2:>1 64 
77 94 

Bir lıirlik iç iıı 

gii ll ii 
l .~. 1 2.937 

1 =~ . 12.<J37 

~nalı 

:o 

Sarnaıı 161;)20 220 7;; t:3. 12. 1 rr;- 11 
'ı ııknrıda iki birl ik ;n rı av • · ı l' İ ıı ... ' ,. ııı k l1r \ ı· te nı iıı.ıl 

lari J,. ihalt· giin Vf' ... a.ıllNi yaJl ılı ' t· ııııl ı·ıı ıiı; l.nl( •ııı ı•rzakt 111 

23. l l.937 günlenwciııd ı> ıı it i lıa r ı • rı 20 g iiı ı ıniirl dl'tlc nrık 
~ekildı· ı· k-.iltme)t' koıımu~tur. 

Erzak hizalarında ) azıl ı ilıalt- 'e ::,anilerde ( ;a,.,iantepde 
\ ... kt•ri .""atmalına Ko. da ire.-irıde İ <'ra ~dil{'<'ekti r. Talip olan
lamı bu müddet zarfında ın iinaka a :-artla rını c•i)rnwk üzere 

~ '"' 
~artıwınc vi komi-..yoııuınuzjJaıı O'üre!ı i t ecc lri ıri lıi d1 ardn ıı cı .ı -

:"" l"' e ~ ., 
cak taliplere <l e para .. ı z olarak göAÔt>ril e lıilP<·t> kl i r. İhalı • ~ii ıı i i 
ve aatirıdeıı iinıt: artırma Vf" ek .:: iltıııe) e lrnnuıı u ıı 3 iiıll'ii ın :ıd· 
de5int!e vazıh serait dalıiliııdt> \ e muHıkka t t('miıı .ı lıııııı \ a-. ~ 

lırılına:>ı ilfrn olunur. 

Şi ::; li lfol ı.rar l Ia :::- t·ııı e -.inJ.cn: 

9000 
10000 

1200 
1200 

10000 

kilo ekmek 
» inek ::ıütii 

11 Sı o ır r.ti 
C' 

» Koyun eti 
adcJ Yumurta 

Erzak, Se lızı! w :-a ire ... 
1. 1.938 tarihinden :~l.12 .938 tıırilıiııı• kadar iıir ~r- ıı ,... l ik 

ihtiya ı;atı i<;in yukarıd a mik tarl::ın gii te r i l t>ıı ı'rzak 937 ::-eııe -. i 
16 KiuıııııuevveJ Per:-;c ııılıı' triinii c:;ıat 1.) tı· rk.;:iJtııı P \' t' koıııı -

:. l" , 

lacağıııdan i ştirak etmP-k i:-tiyenlcriıı lı<·r ı·iııc: erzakııı g<'rıel 
ın i ktan kıymet i ınulıaııııııent:~in in yüzde S n i-.1 u~I iııılı• dı· puıitu 
para~ını ha~tane vr z ne:.İnf' te:;lim ctnı e~ i ' c faz la mallı mat 
almak üzere lwrgiin -.aat <J-12 ıııiira<"aatleri iln ıı olu nur. 

1 tanhul Komutanlığı Satıııalına Koıııisvoıııından: 

İstanbul Komutmılığıııa bağlı kıtaat ve mlit>:--.r. -.a t ilıth al' ı 
için 10 000 kilo çekirdekli kııru ii~üıııiiıı açık ek iltme ilt• 
ihale i 24 . 12.937 Cuma günii "'aat 15 te vıı pılacaktır. ~lulıaın · 
men tutarı 2250 liradır. Şartrıame ... i hergiiıı i)ğ! cdeıı eV\ t' I 

Koıııisyorı<la giiriilebilir. t~teklilerin lNJ liralık ilk t Pınina 1 
makhuz veya ııı~kt ıı plarilr lıeralıt>r :ı! 19() ı-a\llı kanıımııı 

2 ve 3 iiı:acü ruaddel~rin dP. vazı lı ve<.;ikalaril(• henı lıcr Fııırlıklıda ,. 
:-\atrnalmn Kornisyo11 11 11a g<'lı ıı <'lc rı. 

Samıuıı Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahrnia bedeli Teminatı 
kilo Lira Lira K. 

Lahana 6000 300 22 50 
Pıra•• 6000 300 22 50 
Ispanak 7000 700 52 50 

İhalesi 10·12·937 cuma •ünü saat IOda açık ek!iltme suretile 
yapılacaktır. 

Samsun garnizon kıta ve müessese eratuun üç aylık ihtiyaç
ları olan yukarıda cins ve miktarı yazılı sebze açık ~k•iltme ile 
satın ah nacaktır . İateklilerio teminatlarile beraber ihale iÜoü 

ıartnamf'yi görmek ve İcab eden malumatı alrnak isteyenlerin her 
gün tümen bi nasındaki komisyona ıclmeleri ilin olunur: 

z 
lkti~ad Ve k.u letiıı<leıı: 

V ck:ale timizcle 64 ~ adet lıo:; Len ziıı lf]nckc:; i ilr. 1 'I acl<>t 
nıii ... taııwl otomobil la-.tiği :-<atılmak ü zeıe arlırınaya konııl

mu~tur. 

Taliplerin 17.12.937 tarihine e adif eden Cuma gilnii 
!!aal JO da vek<llct --atınalma komi:> onuua müracaatları il~Il 
olunur. 

Temi· 
nat 
Kunı ., 

lzmir Orman Ba..;müdiirlüğiinden . 

Bir keıı ta li ıı 

ıııulıam-

ıııen bedPli 
Kuru ş 

Ken· 
1 Lıl 

Cin i Ormanın 

lSllll 

Kazanın 

isını 

2:B~ 36 "·A8 1\1 k ·· K 1 d · 1 • rke: v-ı- e:ıe ·om. ı a cresı azmı r me 
4..! ] 8 :~6 

1933 36 
~()()'.) 6 

1592 Me;;e köm. 
300 l\1e~e köın. 

6156 Kuru ç ıın 
orlunu 

• arnıç ıı 
)) 

Ayıkulağı dere i » » " 
Ka hn rlaoı .. 'efe rihi.:sr~ 

M 

570 5 151 ı \le~e odun ı A' ıkula~ı dere i Jzn1ir 
merke 

Lrnıir ırı ·rkez kaza-.ı ile Seferihısar kaza ıuııı vukarıdıı 
wı zılı l>edet oı ııı a nlaı ından hiz:ılarıııda gü terilen mr e kli· 
ııı i i r ii ' e o rlıım ı 'r k ııru .~aın odunları 29.11.937 tarihindell 
it ıh ll'••n on lw;:ı gün ın iJrl<letle acık artırma ile sı·rbc t olara.~ 
c;atısa çıkarılrnı..,tır. ~fob, len me H' .. trtnama projeleri lzırı ır 
OrıııaJJ B. ~ınulıenrJi ... Jıgiııden 'P Sdrrıhi. ar Orman kati hlı
ğindeıı pnraı:.ız alınır 

Jhnlc 13. 12.9~7 Pcr"' ·mlıt· crıi11ti aat onrla İzmir Orınan • t°' 

Ba ... ıniilıeııdi lıği n dı-. yapılacak tır. 
f--tekliler t nıin.tll::mnı artırımı aatindcn hir ::.aat i,ncr 

Ziraat lıank ı ... ıııa yatııını~ olmakırı lazımdır. 

C ins i 

Rontlun film i 
ve fi lim zarfı 

ve ilac ı 

Miktarı 

Muham men 
bedeli 

Lir K . 

190 düzüne f ilim il 11 92 
3') kutu fili m 

ilacı ve fi
lim adetli 
ve eb'adı 

k a dar fi-
li ın r.arf ı 

İ lk 
temio tı 

Lira K. 

83 40 

• ~il~ 
ihale gu 

~ 
17-12-937 

cuın• 

saat 15 te 

Gureba hastanes indeki Tıp Fakültesi Dahiliye scririyat ı :{oııt· 
ken Laboratuvarına IUzumu olan yukarıda ci ns ve mikdarı yıııl• 
filim e Baİtt> açık eksıltm ye 1 onulmuştur . ih a lesi y ukarda t• 
zıh gün ve saatte Vakıflar Başm.idür1üğü binasıda topl ı:ıan kO' 
misyonda ycıpılncp.kt r . Şartnumcsi hcrğün Levazım kalcıniııde 
görüleb ilir. (813 >) 1247 

-
lsrANBuL SıHHi MuEssEsELER 

ARTTIRMA vE EKSİLTME KoMisvoNuNoArt 

Haydarpaşa Numu ne hastanesinin dahili hastalıklar ser~jsİ 
için lıizını olan 45 k alem ala l ve malzeme açık eksiltmeye lc:O' 

nulmuştur. 

l - Eksiltın e 15-12-937 çarşamba g ünü s aat 14,30 da Cağal•J' 
!unda Sıhhat ve içtimai Mua venet Müdürlüğü binas mda kurıılıl 
komıayoada yapıl cnktır . 

2 - Muha mme n fiat : 632 lira 20 kuruştur. 
3 - Muvakkat g aranti : 47 lira 48 ku r uştur. 

4 İEteklilcr ş rtnn me ve listeyi her gun k o misyonda görebi· 
lirler. 

5-İstekliler c ari seneye aid Ticaret odası ves ikasile 2490 ••~ 
yılı k a nunda yar.ılı belgeler ve b u i şe yeter mu va kkat ız-araııtı 
makbu:ı vey a bankn mektıı bile bi rli k te belli g n ve ı;;aatte ko-
misyona gelmeleri. (8043) 1232 

Keşif bedeli 34654 lira olan Aksarayda yapılacak ilk 
mekt ep binası kapalı ı.arfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
cvrakile şartnamesi 173 kuruş mukabilinde isteyenler Levazı~ 
Müdürlügünden alabilirler. Fksiltme 20.12.937 paz rtesi günil 
saa t 15 t e Daimi Enciimende yapı lacaktır. İsteklil er 2490 
N. lı kanunda yazılı vesikadnn başka Nafıa Müd ürlüğürı· 
den alacekları fen ehliyet vesikasile 2599 lira 5 kil .. 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber tek
lif mektublarını h ::ı.v i kapalı zarfla rını yukarda yazılı gün ... 
de saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelıdirler bu, 

• 'J51J ıaatten sonra verilecek ıarflu kabul olunmaz. (1) (8181) J.,, 
• • • 

Keşif bedeli 1638 lira 9 kuruş olan Silivriyc bağlı 
F eteköy mektebinin t amiri açık eks iltmeye konulmuştur· 
Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü· 
Jebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazıh vesikada~ 
başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet veıı· 

kasile 122 lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz veya ınek: 
tubile beraber l 7 l 2·937 cuma günü saat l.J de Daiotl 
Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (8 l 7 4) l 253 
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• * • 

Sahası bir metroıuınm ilk temiaatı 
M. mıuabbaı kıymeti 

Akaaray yangın yerİD· 
c:ie Çakırağa mahalle-
sinde Tekke sokağında 
4J üncö adada 27 

Akuray yangın yerin· 
de Mesibpaşa Azımkar 

2 4,0S 

•ekağında 42 inci adada 26,27 2 4 
Yukarıda semti •e bir metrosunun muhammen kıy

meti yazılı bulunan arsalar aatılmak üzere ayrı ayrı açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartoanı6lcri Levazım Midlrlü
iünde görülebilir. 

İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuı: 
\'eya mektubile beraber 15-12-937 çarşamba günii aaat 
1-4. de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8138) 1251 

* • • 
Hcpsİ&ıe 250 lira kıymet biçilen Şehzadebaşında Ka · 

lendcrhane mahahesinin Şehı:ade mr:ktebi sokağında eı· 
ki 6 8 yeni 2 - 4 · 6 numarlıllı evin ankazı satılmak iiı:erc 

açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 18 lira 75 kuru,luk ilk 
teı:ninat makbuz veya mektubile beraber 15· 12-937 çar
•amba rüul aaat 14 de Daimi Enıiimende bnlun111a-
lıdırlar. (8081) 1250 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonu 

Riyasetinden: 
tksillmeye konulan iş : Matbah ve Haatabakıcı odalarıDın ü-

zerindeki tara.anın demir camekinla 
örtülmesi. 

l(eşif bedeli . . . . : 2282 lira 62 kuru,. 
~uvakkat ıaranti . 171 lira 23 kurut· 

Haydarpaşa Emrazı Sariye Haatanesiade yapılacak olan yu
k.arıdn yazılı iş açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Ekıiltme l 5. l 2.937 Çarşamba günü uat 15 te Cataloğ· 
lu,.da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdiirlüiünde kurulu Komi•· 
}'onda yapılacaktır. 

2- Mukııvele, Ekıiltme, Baymdırlık işleri genel huıuıi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hüliıuiyle buna miiteferri diter 
evrak Komisyonda görülebilir. 

3- İıtekliler cari seneye aid Ticaret odaıı veıikniyle 2490 
8ayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
llıakbuz veya Banka mektubu ile birlikte bu işe benzer 2000 li· 
t'alık iş yaptığına dnir Nafıa MüdürH1ğündeo almıt oldukları naü· 
tenhhitlik vHikasiyle birlikte belli saatte komiıyona gelmeleri. 

(8044) 1233 

~- ae• - 6 2!LJ!EJ ti !I!! 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartname ve nümuneıi mucibince 20X25 eb'a
ciında 10,000,000 Mantar pazarlıkla aatıo alınacaktır. 

il- Pazarlık 2-'. 1.938 tarihine rastlayan Paı:arteıi günü 
8'lat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alıın Komisyonunda yapılacaklır. 
llı- Şartnameler parasız olarak hergün sözü ıeçen 

Ş'-beden alınabilir. 
1 V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Mantar oü

!'lunelerini münakasa gününden 5 gün evveline kadar 
h~hisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğüne 
Vermeleri lazımdır. 

V İsteklilerin Pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
'aatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle yukarıda adı g•· 
Çeo Komisyona gemeleri ilinoluour. (8171) 1252 1-4 

• * • 
l İdaremizin Ankara Barut deposunda şartname 

~t projesi mucibince yaptırılacağı satış yeri ve memur 
•kanıetgahı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

il- Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruş olup muvakkat 
tenıinatı 346.68 liradır. 

lll- Eksiltme 10-Xll-937 tarihine rastlayan Cuma gü
rıu saat l 4 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
. iV Şartname ve projeler 23 ~uruş bedel mukabi-
lırıde İnhi1arlar Umum Müdürlüğü lntaat Ş.abeıiyle Aa
kara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve 
\'~saiki İnhisarlar inşaat Şubesine ibraı ederek bu ışe 
&itmek için ayraca ehliyet veıikası almaları liz,mdır. 

vı isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve· 
~lik ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 
tçin tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Ko
Oliayona i'elmeleri ilan olunur. "8 .. , (7878) 1202 4-4 

• • • 
Miktarı Cin i Eb'adı Saat 

1000 adet Molens makinelerine aid 
zincir bakluı 

2000 ,, Molens makinelerine aid 
çelik tırmık 

2000 ,, " .. ,, ,, ,, 
2 kilo Çelik saç kordela 

400 " Şerid halinde çelik saç 
250 " 

80 " 
250 ., 
200 " 
200 ,, 

,, 

" 
" 
" 
" 

,, 
.. 
" 
" 
" 

,, 
" 

" " 
" 

,, 
,, 

" 

P. m. 63·19 

P. m. 58-14 
P. m. 58-13 

15! X 0,15 mm 
56 x 0,2 " 
60 x 0.2 " 
95 x 0,2 

" 
100 x o, 15 " 
150 x o, 15 " 
115 x 0,21 ,, 

100 " " " ,, " 56 x 0,20 " 

14 

15 

l - Yukarda cins ve mikdarlariyle cb' .ıdı yazılı çelik 
malzeme numuneleri ml cibince pazarlıkla satın alınacak· 
tır. 

2- Pazarlık 8.XII.937 tarihine rastlıyan Çarşamba 

günü yukarda hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım KomiayGnunda ya· 
pılacaktır. 

3- Numuneler her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

4-İsteklilerin pazarlık 
atlerde adı geçen Alım 
olunur. ((7790) l 190 

içiu tayin edilen gün •e sn-
Komisyonun;.. gelmeleri ilan 

4- 4 M) 

• 
* * 

1- Şartnamesi ve nümunesi mucibince 64000 kilo 
siklop çenberi pazarlıkla s atın alınacaktır. 

il Pazarlık, l 4.Xll.937 tarihine rastlayan 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak söıü 

Şubeden alınabilir. 

Salı 
Şube-

geçen 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte 0 

11 7,5 güvenme paralar iyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. " M,, (8000) 1218 3 - 4 

• • • 
1- Şartname ve nümwnesi mucibince 15000 kilo bel 

ıpı pazarlıkla satın ahııacak.tır. 

il · Pazarlık 9-Xll-937 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komiiyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

lV - İateklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (8020) 1224 4-4 

Adet 

2 Elevatörlü araba (Fıçı 
Paşabahçe F ab. için 

2 Elevatörlü araba (Fıçı 
Likör F ah. için 

• • 

istifi için) 

istifi için) 

Muhammen bedeli --
1000 Lira 

1000 " 1 - Yukarıda müfredatı yazılı Elevatörlü arabalar 
pazarlık 11suliyle satın almacakhr. 

ll - Mu•akkat teminat 150 liradır. 

111- Eksiltme 13.I 938 tarihine rastlayan Perşembe 

günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü i•çen 
Şubeden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin münakasa 
gününden bir hafta evveline kadar F enoi Mufasul teklif 
mektub ve ka taloklarını yerli firmalar mufasal İmalat re· 
simlerini bilha sa elevatörün indirme kaldırma ve fren 
tertibatını gösterir resimli kataloklarını İdarenin lüzum 
göstereceği evrakı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat 
Fabrikalar $ubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de verilen tekliflerin muyafı!< bulunduğuna dair mez
kur Şubeden veıika almal.uı laıımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlık içinde tayin edilen gön •e 
saatte beşinci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 gü•cn
me paralariyle hirlikte yukarıda adı geçen Kemisyoaa gel· 
moleri ilan olunur. (8021) 1225 2-4 

• * • 

1 25.Xl.937 de isteklisi çıkmadığından dolayı ihale e
dielmeyen Bogaı içi depolar gurabuna bağh Fer'iya ba
kım ve işleme evi aşçılığı yeniden pazarlık usuliyle ek
siltmeye konmu4tur. 

11-Pazarlık IO Xll 937 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat l 6 da Kabataşda Le•azım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda y~pılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayİI!. edilen gün ve 
ıaatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Kemisyona gelmeleri ilan olunur. (8039) 1230 3- 3 

• • * 
1- Şartname ve nümunesi mucibince 50000 metre 

kırmızı çizgili kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 16.Xll.937 tarihine rastlayan Perıembc 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım •c Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartnameler paraaız olarak her ıün aözü geıen 
şubeden alınabilir. 

l V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güven.ae paralariyle birlikte adı geçen Ko-
mısyonuoa gelmeleri ilan olunur. (8C90) 1240 2-4 

D.D.YoLLARı İSLETME u. MuouRLU&üNoENl • 

Muhammen bedeli ile miktar ve ev1&fı aşağıda yazılı bir gurup 
malzeme 13-12-1937 Paıarteıııi günü uat 10.~ tin Haydarpaşada 

ıar binası içindeki satınalma komiıyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ve hiza· 
sında yazılı muvakkat teıninatlarile birlikte eksiltme iÜOÜ 1&atine 
kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu i'e ait şartnameler Haydarpa,ada Gar binası içindeki 1&tın 
alma komiıyonu tarafındıın parasız olarak dağıtılmaktadır. 

l - 250 kilo taranmış kenevir 800 kilo muhtelif eb'atta adı 
ambalaj sicimi 155() kilo muhtelif eb'atta keneYir ip 100 kilo ka
lafat ipi 1200 kilo muhtelif eb'atta palangahk, koltukluk ve cer 
için lif balat muhammoo bedeli 2697 lira 50 kuruş muvakkat te· 
minab 20'l lira 32 kuru,tur. (8015) 1221 3-4 

• • • 
15591 lira muhammen bedelli 54 kalem evrakı matbua tabetti-

rilecetinden bunun ekıiltmesi 16-12-1937 Perşembe günü ııaat 15 te 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina1ında yapılacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenleriu 1169,33 liralık muvakkat teminat ile 
k a nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesiknı ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komiıyon Reisliğ'İne verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada mağaza şefliğinden dağıblmaktadır. 

Evrakı matbua örnekleri de aynı yerden iıtenmek suretiyle 
görülebilir. (8118) 1241 3- 4 

. 
lstanbul Sıhhi Müesseseler 

Eksiltme Arttırma ve 
Komisyonundan: 

8akırköy Emrazı Akliye Asabiye Hastanesine lizım olan 1500 
takım Aba Hasta elbiser.i kapalı zarfla ekailtmeye koaulmuftur. 

1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muuenet Mii-
dürlüğünde kurulu Komisyonda 15-12-937 Çartanba günii ıaat 
15,30 da yapılacaktır. 

2 Muha mmen Fiat: Beher takım elbiae için 450 kur•ttur. 
3- Muvakk at garanti: 506 lira 25 kuruştur . 
4 İıtekliler şartname ve nümuneyi her2ün Komisyonda gö· 

rebilirler. 
5- İstekliler Cari seneye aid Ticaret odası veıikniyle 2490 

sayılı kanunda yazılı belıeler ve bu ite yeter muvakkat raranti 
makbuE veya Banka mektubu He birlikte tekliflerini havi zarfla• 
ruu ihale aaatinden bir saat evvel Koıniayona vermeleri. 

(8042) 1231 

Güzel Sanatlar 
k· demisi 

Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Akademi için 90 adet çekmeceli ve dolaplı resim masaıı, 90 

1 adet tabure, 12 adet vitrin yaptırılacaktır . Yapılacak itin mu· 
hammen bedeli 687t) lira ve muvakkat teminat mikdarı 515 lira 
25 kuruştur. Şartr.ame ve resimler Akademiden paraıız verilir. 
Eksiltme kapalı :ıarf usulile 9-12-937 per,embe günü saat 15 te 
Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhuebccniğinde yapılacaktır. 
Taliplerin teklif mektublnrını 9-12·937 per,embe günü uat 13 çe 
kadar Yüksek mektepler Muhasebecili~inde toplanan Komiıyona 

verm•lidirler-. Ekıiltmeye ınuayyeıı kanuni vasıflardan başka bir 
maranroz fabrikuına sahip olduklarını iıbat edenler girebilirler. 
Lizımgelen vesaiki zarflar içinde tevdi etmemiş bulunanların tek· 
lifleri hükiimıü:r: addolunacaktır. (7849) 1199 4- 4 

Tiyatrolar 

TI~PEBAŞI DRAM KISMI 
Bu akşam 

1&at 20,30 da 

Büyük Hala 
4 perde komedi 

YazaD: Türkçe1i 
F; Von Schönthant S; Moray 

! mtiyaz aahibi ve yczı it eri 
Direktörü: lıaıail Giri t 

Monakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ia

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

B•ınldıgı ver: ARTUN Basımevı 
Galata Billür ..._. No. 10 
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Quotidien de Adjudicatıon 
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T Dccembre 

ADMINISl'RA'l ıON 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N 3-4 

\~ 

G alata, Perchcmbe Bu.ar . 
Telephonc: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreue Teleıraphique: Pou r la P u blicite •'a dre11er 1 
a 1' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat latanb'11 MÜlllAKASA 

( Tab eau Synoptique des Adjudica ions 
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O bjet de l'adjudication d' djudıc11t utıwatif Pro'lii ıı oirc Cahıcr des Chnrg~ı; Heure 

·-~-- =----

A) Adjudications au Rabais 

Construction - Reparation- Tra• . Publics·Materiel de Con~~ Cartogr~phi e ___ ...._.....,__ . 

Acheveınent construct ion maiıon dıı nııı 'rc n P ublique 2500 

Devrek 
1120 61 Rrpaıation hôpital de la ville Bartin . n 

d u bourg Safranbolou 49' 86 .. ., n 

" 
de cbausıı~cs dans d ivers quartiers ,, 

Constr . d ' un p:ıvillon iı T chııtaldja pli cach 30424 64 

Efeclricite-Gaz-Cb~uffa~e Centr:ı l (lnstallatio~~fater:iel) 

Centrale telephonique No 150 ainsi quc l'installa· p li cach 10000 
ti on 

Transport- Chargcment Decharg ment 

Tr.nııport d'articles monopol ıscs (aj . ) . 

_ · ı ravau~- d'lmprimerie-Papeteri~ 

Livres pour le,. ecoleı Primaires 

l)ivers 

Publiquc 

Puhlique 748 95 

lnst:ıllation d'un motcur İl la f abriquc de g lace: 
Artic les pour (·ylindrcs: 17 lots 

Plı cadı 

Publiquc 
10617 05 

1117 60 

Provisiom: 

Viande de boeuf 9200 k. 
Paille : 112.5 t. 

,, : 214,7 t. 

Orıre : 349.4 t. 

" : 72 t . 
Foin : 24 t. 
Paille : 164520 L: . 
Bcurrc fraiı : 21 t .- Orge 612 t. (aj .). 
Li>ıu r•c• : 3 lots 

Raisina aecs: 10 t. 

Pain: 9 t. • !ait: 10 t . - viande d e boeuf: 
id. de mouton: 1.2 t . • oeufı: 10000 p . 
ıion, leguaıcs ete. 

Publique 
,, 

Pli cach 

n 

Publique 

" 
" 

Gre a rre 
Publique 

n 

1,2 t . -
- provi-

Analyse du egleme t 
concernant la de ermin tion 

de la su prc uctio . 
(Suitc du Numero 539 

'.2250 

De cette mani ere est nre l'obligat ıon dans les divers endroits du 
pay11 de vendre la meme marcb :uıdisc avec d·~s prix dıfferenls . Daas 
dea cu pareils, meme s'il y a surproduction dans unc branche quel· 
conque de l'i ndustrie, il irupı~rt~ de donn t-r le brevet d'exo'leratioa 
l.UX etablissemenlS quİ fao riqucnt Je meme ptodu ı t da 1 deı reg'İonS 
lointainc!I, afin d'assurcr leurs besoins. 

Le rc2"1ement a determi11e entrc 10 et 25 pour cent l'ecart dans 
lea prix, provenant deı; distances. 

2- D'autre part, on a penstl< q ue l'on ne devait pas prendre en 
consideration l'ctat de surproducf on Jonıque l'endroit oi.ı a ete fonde 
l' etablissemeat ainsi que celııi des matieres premit!res aont un meme 
lieu. 

La quantitc des mati e. ca premicreı et nota.mment cellu agricoleı 
et mıturcJleı. chanıe d'aıın ee en ann ı'ie. Par consequcnt le nombrc 
dea etablissements qui travaillenl ces matieres premi ereı eat toujour.'l 
en voie de chanrement. En consequ~nce, dans des industries de ce 
gcnre, on ne peut decide d'uAe façon catcgor ique dcs l'existence de 
la surproduction. 

D'autre p•rt, le transport de la matiere premiere de l'e ndroit oiı 

elle ıe trouve jusqu'ııux autres reg:oııs pcut enregi.strer unc ı-raade 
-difference daas les prix des revient. En ce cas , le orix du •eme ob· 
jet fabrique peut etre de nouvcau tr•es differcnt. D'autre part, de 
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2282 -
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788 78 
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403 

l0'4Q -
251 64 

77 94 
220 75 

169 

Vilayf't Zong-ouldak 13-12-37 

" 
13-12-37 

,. 1 3-1~·37 

Municipalite Samıou n 9. 12-37 

Com. Ach C11m ıınd . lst. FiıuMdi 27-12-37 

Minis. Fin:mces D cpôts Pnpt"t. Dol- 22-12-37 
mahlllıtclıe 

Dir. fabrique Je Tabacı tı Samsoun 15-12-37 

Vilayet Samsoun 

Municifı aliı e Gaziantep 
Vilayet Saıııııoun 

Com. Aotı . Milit. Isparta 

n 

,, 
,, 
n Gaziantep 
,, 
.. 

Com. Ach. lntendımce Diarlıekir 
Com Ach. Militaire Samsoun 
Com. Ach. Comınand. lst. Findildi 
Hôpital Bulgar Chıchl i 

16 12-:n 

25-1-37 
16-1 2-37 

15-12-:0 
15-12-37 
10-12-37 
10-12 37 
13-12 37 
13·12-J 7 
13-12 37 
10-12-37 
10-12-37 
:24-12-37 
lli-12-37 

15 

14 30 
15 
15 
16 
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lb -

15 
15 

10 
11 
15 
16 
9-
ıu -
11 

10 
15 -
15 -

par la nature nıeme de la maticre premiere, il importe de la travail· 
ler dana ı. regioo meme Oll elle se trouve. En ce cu la, il ne ~·u· 
rait ı'arir du transport de cette matiere dans les autres regions du 
pays. Ce qui revient il dire que le reglement, prenant en considera· 
tion toas ces caa la. autorise de donner un brevet d'exoneration aux 
etablisscınents pour lesquels il existe l'obligation de travaillt.r dans 
la meme region les matieres premicru, aanı prendre en consideration 
la ıurproduction. 

Les industries qui se trouvent en cette situation dans notre pays 
sont leıı ateliers de aettoyııge de colon, les fahr:ques decort :quıınt 

leı noisettes, les ateliers de manipulation des figues et raİ!Iİn!I et 
lu mines . 

Voici en quoi consistent les dispositiona ıl· neralea du regle•ent: 
Cmııbien de leınps sera valable la decision concernaıı t la surpro· 

duct ıon dans une branche d'une indugfric que l corıquf'? Le reglement 
indique six moiı . C'eıt a dire que l'on ne peut prendre une dec İ !I İ on 

contre une autre qui au ait He rendue avant six uıoiı. Par cette dis· 
posıtion . le regleırıent prend en considerat ion une surproducti(in 
periodique. 

Le rcgleınent demontre lıı direction prise par le contrôle de l'F.
tat sur lu diveraes industrieıı du paya. En r ealitf> Le reglemcnt aiıısi 

<ıue le contrôle etabli, !le trouvent concenlres spccialt-ment sıır les 
points ci·apres: 

1.- Contrôlc pour l'empechement du monopole de fııit. 
2.- Contrôle pour la concurrence illeg11le. 
3.- Contrôle pour la meilleure qualite et le meilit> ur pr;x. 

(Fin) 

il 

Çarşamba 8.12.937 

Emayit (MMV) N. 500 
Muıtafa Kemalpaşa Kasaba11 elektrik teaiıatı (M .. tafa K e .. 

şa Belediyesi .) N. 523 
Molenı makinelerine ait zincir, çelik uç v. (İah. Um. Modl 
Sıtır eti ve sebze (Marmara Ussübahri Komut.) N. 529 
Beyaz ve kaşar peyniri (İtt. Liaeler SAK.) N. 529 
Zeytin yagı (Toph. Levazım) N. 529 
Saman (Bergama Aak. SAK.) N. 529 
Bulgur. (İataobul komutanlığı) N. 530 
Tahta ve lita (Tophane Lvz. ) N. 530 
Laboratuvar ecza ve alitı (İst. Vakıflar Dir. • N. ~ 
Buğ-day kırdırılması (Tophane Ln.) N. 530 
Keçi derisi (Devlet Demiycl.) N. 5.':\2 
Saman (Buna Askeri Sak.) N. 5..U ~ 
ilma, portokal ve mandalina (Galataaaray Lisesi Sak.) N. 
Yatak \:arşafı ve nevresim (İst. Sıhhi Müaueseler. Sak.) N. 
Cerrahi n at (İst. Sıhhi Musseseler SAK.) i33 
Koyun ağılı inşaatı (Karacabey Merinoı Y cti,tirme çift.) N· 
Heybeliada sanatoryoınu birinci pavyoawnda yapılacak t•" 

Üıt. Sihh. Müeaseseler SAK) 5;l3 
Sade yağ (Deniz Lvz. SAK) 533 
Sıtır eti (Çanak. Mııt. Mvk. N. 535 
Odun (Manisa Tümeni) 536 
Arpa (İıparta Ask. SAK) N. 138 
Deri ceket (İst. Belediyesi) N. 538 
* Remorkör teknesi (Deniz Ln. SAK) N. 540 
Yerli maden kömürü (Tekirdağ' Vil.) 540 
Buğday kırdırılması (To~bane Ln.) N. 542 
* Hurda demirba, eşya (lst. Gümrüğl Başmüd.) N. 542 
Patates (Ank. Lvz.) .\ ! 543 

1 
• Ekmek ve yeınek artığı (Ercdköy Kız LİH•İ SAK) .Y· 5". 

Beykoz 37 iaci ile Beyoj"lu 12 ?'ekteblerin tamiri ile K 
kaymakamlık binasının tamiri. (lst. B~lediycai) N. 5.W '). 

Sığır oti, ekmek, sebze ve zcytın tanesı (Ankara Ln.) !"4. , 
Divanı muhasebat bina11 k a lorifer tamiri (Nafıa Vekileti) f'f 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 

'°' Hamiş : "No.,, işareti ilanı h vi gazetemizin ıayuını 

Mercredi 8-12-937 
- ---~-· 

Emaillite (Miniatere Def. Nat. Ank.) No 500 . 
İnstallation electrique au bourg Muıtafa Kemalpacha (Muaic• 

Mouatafa Kemalpacha) No 523 
Chainea et bande• d'acier pour machines Molus (Dir. Ge1'' 

napolea) No 528 c 
Viande de boeuf et legumea (Command. Naval Marmara) rl 
Froma1re blanc et Kacher (Com. achat Lycee İat.) No 521 
Huile d 'olivea (lnteudance Tophane) No 529 
Paille (Com. achat railitaire Berrama) N > 529 
Blca concane• (Command. İat.) No 530 
Planches (lntendence Tophane• No 530 
Arlic:lea pour laboratoirea (Dir. V akoufa lat.) No 530 
Conca .. a1re de blea (lnteodance Tophane) No 530 .; 
Peaux de chevre rouge et verte (Cheminı de fer Etat) No 
Paille (Com. achat militaire BrouHe) No 5J3 
Pommes et orangcs (Com. achat lycee Galatanray) No 533 
Draps de lits (Com. Ach. Dir. Hyg. Auiat. Soc.) Ne 533 1 
lnstruments de cbirurgie (Com. Ach. ir. Hya-. Aasiıt. So'j 
Coıııtr. etab\c pour mouton (Dir. Ferme Elevage Meriao• 

djabey) No 533 
Rcpar. d'un pavillon au sanatorium Heybeliada (Dir. Hyf • 

Soc.) N. 533 
Beurre fraiı (Com. Aclıı. lntend. Marine K.pacha) N. 5l3 
Viande de boeuf (Com. Ach. Place Forte Tchanakkale) No 
Boiı (Div. Maoiea) No 536 

Orge (Com. Ach. Milit. lıparta) No 538 
Jaquettee en pcaux (Mun. lıt.) No 538 
• Coque d'un remorqueur (lntend. Marine K .pacha) No 5"' 
Coke indi2ene (Vil. 1 ckirdagh) No 540 
Conc:ısaage de bles (lntend. Tophane) N. 542 
• Articles tela que tiHU• de coton et laine, plaques de f 

phone ete. (Dir. Ventes Douanca lst.) No 542 
Pommes de terre (lntcnd. Ankara) N. 543 ıı• 
• Morceaııx de pııin et reste de repaıı (Com. Ac. Lycee f.r• 

N. 543 
Rcparation bitimcnt 37 ieme ecolc Beykoz et 12 eme ecol' 

yogblou (Municipalite lstanbul) N. 544 
Olivu, viande, paiıı et legumcs (lntendance Ankara) N. 544 ~ 
Reparation chauffare central (Mi11iatere Travaux Publicıı) N· 

* Leı uteriaque• iadiqueat uae nntc par •oıe de surea.laet'' 

N. 8.- Lu Noa ıadiquea e• reıard deı artid .. ıo•t c• "$ 
jouraal d.na İcquel l'aviı a paru . 


