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ABONE· .ŞARTLARI: 
Türkiye için Kuruş 
- 3 A YLIGl 45C 

6 ,. 850 
12 ~ 1500 

Ecne bmemleketler için 

12 ayhtı 2706 ~ 
Sayısı S kuruş 

Reoml makbuz mukabm olma· ~ 
yan tediyat makbOl detildir. ,. 

......................... 

PERŞEMBE 

Hergün çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
il 

~A~ETJESİ 

22 Birinciklaun 1938 

~ ~"r"F••~:A:::::~•••..v 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

• Galata, Perşembe Paıarı 
~ iLAN ŞARTLARI 
• Jdarehanemizde ~örütillGr 

• Telsır.: İst. MÜNAKASA 
• Telefon.: 49442 

• Posta kutusu N. 1261 
~ ...... .......................... ........ 

Umum Tüccarla r ı rı ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri 

Sanayi birliği raporları ı 
Milli sanayi birliti tarafından 

Ziraat konsrreaine ,.aaderilmek 

üzere 11 rııpar ilazırlaa•ı•tır. 
Bu raporlar dün konsrre umumi 

katipliğine röaderilmiştir. Ra
porlar araaıada İ•tanbulu!l zi· 
raat ve aanayiini alakadar eden
ler: Deri, ketea ve kendir, pa-

muk, yüa, •üt, aüt tezu, kaze· 
in, palamut tozu, nebatat büla· 
•aları, kontrplik kerede sana

yiiae taallük etmektedir. Tiea
ret Odası dahi raperlarıa1 gön· 
tiermittir. 

Almanya.dan alınacak 
kredi 

Almanya ile yapılacak liO 
milyon marklık kredi anla,ma 

müzakereleri bu ayın 25 inde 
baı!ayacaktır. Müzakereleri B. 

N. Meaemenciotlu idare ede
cektir. Göritmelerin iki hafta 

sürecefi tallmin edili)Or. Türk 
heyeu u.... --... -- -- • · 
Berll•• hareket etmi,tir. 

ezz #! 

Balık dağıldı 

Karadenizden gelen balık akı
nı marmaraya datılmışhr. Bir 

hafta i9inde yunan gemileri 
7i000 çift balık yükleyerek ha

reket etmi,lerdir. ltalyan va
purları yüklemekte devam edi

yorlar. Eu fazla uskumru, çına· 
kop, torik tutulmaktadır 

Ziraat kongresine 
gidecekler 

Bu ayın 27 inci sah ıunu 
açılacak Ziraat Kongresine teh· 
rimiulen Viliyet Ziraat müdürw 

Tahsin, Ziraat mektebi •fiı!.ürü 
Vehbi, Bağcılar cemiyeti reisi 
Necati, sebzecilerden Yusuf, 

çiçekcilerden M. Sadık, köylü 
çiftçilerden Kutalda Necati 
Şerif, ubak baytar müdürü Ca
fer Fahri, konıena fabrikatör-

lerindea dört murahhas ile Zi
raat Odaaıaı temsilen L. Arif 
sıidecektir. Aua.. ..... J. "''t'ı .. u .. -

caktır . 

==----\ 
lstanbul Merkez Hah 

Fiıtları y ., Se~zı va Meyve 
========21.121&8 ===-===== 

Kanunlar, K&raraanıeler, Ticaret muahedeleri 

İptidai maddelerde tenzilat 
nisbetleri 

Kararname No. 10010 
29.6.1937 ve ~ 7015 sayılı kararnameye ektir: 
2430 saym Muamele Vergi•i Kaaun•nun 5oi madde•İ•e tev

fikan suıai milesseselerin ver1ıi matrahım tayia etmek üzere ik
tisat Vekaleti ile müştereken hazırlanan 1938 mali yılı iptidai 
maddeler tenzilat nisbetlerini gl5stere cetvel ile Maliyt! Vekilli
liğinia bu hususa müteallik 29. l 1.938 tarih Te 35005 23223 sayılı 
tezkeresi fera Vekilleri Heyelince 8.12.938 tarihinde tetkik ve 
mütalea edilerek ilişik cetvelin mer'iyete konulması ve b• cetvel· 
de l?'asterileo tenzilat nisbetlerinin, 3535 sayılı kanunun 2nci mad
desi mucibince vergileri toptan yıllık olarak tarh olunan ıınai 
müesseseler için mezkür kanunun mcr'iyete girditi 16-7-938 tari· 
hinden ve diğer sınai müesseseler için 1. l 2.938 tarilaindeu itibaren 
tateiki ve vergileri toptan yıllık olarak tarh edilenler laaricln.le 
kala n ıınai müesseseler için 2 7015 sayılı kararnameye batlı ip· 
tidai madde tenzilat cetvelinin L12.g3g tarihine kadar mer'i tu· 
tulması onanmı,br. 

8-t2-19a8 

Toprak Sanayii 
1938 senesi içia tesbit 

olunaa tenzilat 
aisbeti yizde 

O Sıfır 

8 Sıfır 

O Sıfır 
U Sıfır 

Çimento 
Su kireci 
Alçı 

Kireç 
Kiremit ( .1 'k denen mermer 
Moznik çioi çirnento ı e mozaı 26 Yirmi altı 
kırıntısından mam•l çini) 
Karoaiman çini (9ime11to, kam ve boyadan 

mamul çini) 
Beton malzeme 
Kiıiloit 
Mermer blok veya tomruktan vüoude getirilen 

40 Kırk 
33 Otuz üç 
ıo On 

O Sıfır 
levhalar ve saire k 
Mermer levha ve saire mamulatı tekrar işleyere 55 'i\li beş 
vücude retirilen mamulat . 

Madeni Sanayı 
b l 35 Otuz beş 

İçi ateş tuğlaıile kaplanmış emayye so a ar . . 
lçi ateş tuğlasile kaplan•ış adi veya galvanızlı 30 Otuz 

Anketler: 

Züccaciye Tröstü Etraf mda 
v 

Meselenin milli sanayi bakımından tahkiki - Anketimizin 
neticesi - iki tarafa da ,ikligetlerini serdetmek için en 
geniş imkanlar verilmiştir - Üç sınıf züccacigeci -

Memnuniyetini haykıran bir perakendeci - Her 
kesi memnun etmek mümkün değildir -

Daha makul ve adilane bir kredi tevzii 
miimkün değilmi? işin anahtarı B. 

Karako'nun elindedir - Kanun 
ve efkarı umumiye. 

Meselenin bir de milli sanayi 
bakımından incelenmesi faideli 
olduğunu diitüaerek Şişe ye ı 
Cam Fabrikasına müracaat et
meye karar verdık. 

Fabrikaaın genç ve değerli 
müdüril Bay Adnan henüz o 
sabah Avrupadan dönmüt ol
dutuadaa ve mesele hakkında 
dokümante olmadığıadan baha
le mülakatı başka bir güne ta
lik etti. Fakat, maeleaef o gin 
de Pa,abahçede meşıul oldu
tunda•, Ye en nihayet Anka
raya azimeti dolayıaile kendi
sindea izahat almak kabil ol-
madı. Buııcian dolavı kendi h,.. 

tindea, buradaki fabrika fiah· 
na mal alabiliyorlar, üstelik bir 
miktar da kredi buluyorlar. 
Meseli, Galatada, Tüael Cad· 
desinde B. Nesim M•tal ıre

çenlerde bana aynen tunları 

demişti: 

"Avrupadan mal getiremem, 
sretirinemde külfetli oluyor •e 
%ararlı çıkıyorum. Meaell, re· 
çenlerde 300 liralılr bir parti 
billüriye getirmcğe tetebbüa et
tim. Buaun 900 lira gümrük 
resmi var. Patabahçedea aldı
ğım zaman oalardan (kaleciler· 
den demek btiyor) daha küçük 
---...a.tı, _. __ --'- .,J,.ı ....... ._;;.,. ··-· 

gelmez, çünkü fabrikama doğ- de onlara müracaat ediyorum 
'fC•Er!.,.;ı..,...1,.- ftl..l,.ıı,,... li••l• dı' ve bÜnları SüT<'iıtteL&~1ltm · 

m~ğe milli sanayimiz h~k~1~d& 
beslediğimiz titizlikten oturu,
göolünıüz razı olnııyordu.. . 

Gelelim anketimizin netıccaıae. 
Evvela ıurasıaı kaydedelim ki 

biz bu ankete giri,irken evvel
dea tasınlanmış hiç bir fikri· 
miz yoktu, uıakaadımız sadece 
ortada dönen ri•ayetler hakkın· 
d tahkikat yapıp efkirı 

a "b 
umumiyeyi aydınlatmaktan ı •-

he• biz. Ben me•aun•m,, yor, 1 • 
Bu kabil esnafı• şikiyet erı 

bathca ıu iki merkezde te

merküz: ediyor: 
A) Kale Şirketi tarafından 

iıtedikleri kadar kolaylıklar~, 
bilhaaaa krediye mazlaar olma· 

mal arı. 
Bu meseleyi idari tedbirlerle 

E• in 
n• En 

a1ai1 7IJ.,::Hk 

l(r. S. ICr. ~ 

Sobnlo.r 64 Altm1' dört 

retti. Bunun i•in her iki tara· 
f da mülih azalarını serdetmek 
i;in en geniş imkanları ~erdi~ 
•e bundan dolayı da vaZlfemı
zi bitarafhkla ve hüanünıyetle 
yapmış olduğumuza ka~i~z •. Bi· 
ze bu husuata yardım ıçın ıza· 
hat vermek • lütfünde bulunan· 
lara,- velev ki kendi noktaf 
nazarından,- burada alenen 

haUctmeye kalkışmak doğru 
olmaz. Kredi ıribi çok huaas 
bir i•te icbar, filin mevzuubahı 
olamaz, çünkü buo4'an dotacak 
zarar aoeak onu veren tle~a~a 
ait olduğundan, bir digerıaın 
buna müdahele etraui abes 
olur. Esasen, "kale,, ye na~•: 
aup bir tüccarın dediği gıbı 
"kürrei arzda her kui memnun 
edecek bir formül heaiz keş· 

lak11kabaıtı 

•olaahll biber 

!ini blb• 
l[ır 4eaa\ee{ 

~ınlı 4eaateıl 

Çalı iaıv\yeıl 

aarbUJI )ural&I • 

yeşil • 
Bakla (lımlrdcn). 

Şcller hııulyc 

1-~ 

llpaaak 

at•tı ylkaek 

Kr.1. ~r. 9 

ıs -
12 -

18 -

.. -

Hl -
ıs -

M -

I0-

20 -

ı5 -

16 -

8-

Cia1i 

GOınüthHe elmHı kilo 10 -

Mltkil• lS 
!lyab ıdm ıs -
Aaasya elaatı il -
lae'ıtol• el•a11 i -
laıtlla ılaall, (t•aklı} 8 -
Aakar a arı:ııııd• 

laebol• araad• 
Mu1111•la 
Ayva 
P'erllı el111a11 

~esta•c 

MM" 
Cni& 

• 

• 

3() -

.\-.. - -
1) -

16 -

7 -
7-

ı• -
ıs -
ı li -
83 -
il 

ı: -
o 
t; -

4 -
17 

25 -

11 -

11 -

Mu 80 - 1•0 -

Ataç auunu A•et 1 - 6 -

a•ei !M- 900 

Nal 53 Elli tiç 
Nalça 60 A\tmıt 

Demir fıçı 58 Elli ıck\t: 
Demir boru (dökme hariç) ı~ 25 Yirmi bet 
P'k e hurda dökme (font\ ile döküna ınamu atı 
l\;usl:kçuluk mamulatı (pirinç. nikel~ pakfon, 
alüminyum ve bakır, dökme mamulatını n . 

dökümden soaraki imal safhaaıaı ihmal suretıle 
vücudc getirilen mamulflt) 

Silindircilik mamulatı (pirin.ç, nikel, pakfon, alü: 
. ım ve bakır külçesındea levaa yapan ve 

mıayl . h h l' -

50 Elli 

l levhaları daha mce lev a a ıne go 
ya yapı mış 30 Otuz 
tiren müesseseler naamulih) . • . . . 

l k mulatı (levha halında pırınç, nıkel 
Sıvanıacı ı ma · ı l 

pakfon, alüminyum ve bakırdan ıma o unan 

kap vesaire} 

Kapsül 

70 Yetmiş 

54 Elli dört 
71 Yetmiş 

teşekkürü borç biliriz • 
Edinditimiz int\ba şu merkez· 

dedir: Züccaciyecileri vaziyetle· 
rine göre 3 smıfa ayırmak ka-

bildir. 
1 nci Yalnız: perakeDde sa• 

tan esnaf. 
2 nci "Kale. ye dalail ol•ı-

yan orta halli toptancı-peraken-

fedilmemi,tir. . 
"Kale ciler itlerini tedTır 

için e\b:tte vesayete ihtiyacla
rı yoktur, Te bu huıuata on· 
lara direktif vermek aklnaı•: 
dan sıeçmez. Şu kadar T&rkı, 
ortalık ıikün buldukta• sonra 
belki yeni ve dala• mak•l ;e 
adili.ne bir surette kredi taazı~ 

t .. derpif etmek kendı Te eYZll • 

menfaatları bakımından da faı-
Kik llereYiır. 

Pwu• 
"Pall•H ..... 

ona 
11Wl 

~anıabahar 

• 
• 

ı 60 ·J iO 

s-
T cU UoaoaHO 
ı:caebi ll•H ıoo • lliO -

Portakal DOrt1ol Hlık sıo -
170 -

875 -
sı:s -
~o -
no -

Toka 
Oyuncak 

75 Y etmlf be' 
'5 Altmış bet 

decil•r· 
3 ncü Tröst dedikleri Te had-

dı zatında bir kollektif şirket 
olup Karako ve Levi . i~imle~i-

deli olur. 
B) Toptancılarla perekeacle 

Ssıglnar 

y .,u nl•• ıoa • 
Tefli ••t• 
ıı&a74-oa 

p ...... 

Hanç • 
l[crcTiı Yaprak • 

Dereotu 

ıtıraıeı wp 

BaJ1r wp• 

• 
• 

• 

ı.estanc lıabatı lııllo 
ICuru incir • 
Laz elması 

Ayşekadın fasulya • 

!O -

ın -

3-·-2 IO 

- 75 

- 41 

1 -

3-
9-

25 -,, -
- 71 

• 50 
s :o 
s-
1 -

- il 

1 IO 

4-
16 -

: - 10 -

• • 
• .. 

• 
• 

". ııo -
10 • 22' -

100 • ırı~ -
1i0 140 - 16t -

Penalııal AlaGya I~ A 261 -
10 221 -

260 -
ıGO -

• 

• 
• 
.. 

• 

• 
M 280 -
S• !\BO -

000 -
400 -

F~nlkc l&O 400 - 620 -
• 100 440 - '50 -

91 S40 - 300 -:t 

Hatay 

• 

160 610 - 41Q -
~10 11~ - 825 -

Manearlll DOrtyol ıoo 180 - 2ıD~ -
• .\lanya 100 220 - ıso -
• Bodrcım ı30 - 300 -

Rize 
Fenike 

• 80 - 11\l -

ıeo - 2'itı -

Gaz ve benzin ocatı 

Tel örgü 
Demir tel { tlikcnli tol dahil) . . . 

Ç. . 1 a Tel çekme tesisatı olan fabrıkalar ıçın 
ıvı 

1 
•. 

1 
b· Teli satın alan fabrika ar ıçın 

Toplu iğne 
Cıvata ve perçin 
Karyola 
Kurşun boru aletleri) 
Terazi (kantar vesair bilcümle tartma 

Teneke zuruf ve kutu 

Kova 
Bakır tel (tek veya müteaddit telli) 

Harf dökümü 

Klişe 
Kurşun tüp 
Galvanizli sac 
Zikredilmeyen sair madeni eşya 

(Devamı var) 

b5 Altmış beş 

71 Yetmiş 
50 Elli 
66 Altnnt altı 
51 Elli 
40 Kırk 
50 Elli 
O Sıhr 

50 Elli 
65 Altmış beş 

30 Otuz 
69 Altmış 

20 Yirmi 
15 On bet 
10 On 
65 Altmış bet 
50 Elli 

in birinci hecelerının bır-
n l d'I "K \eşmesinden teşki e ı en a· 
le,. ismi ile anılan 4 bü!ük 
firma. Bualarda yaptıkları tıca· 
retin nevine göre hem toptan

ı bem perakendecidirler • 
c' l . 

Birinci sıntf perakendeci erı n 

nziyeti nisbeten sarihdir. Ka· 
le Şirketi mallarını aatmak içia 
memleketin her tarafıada tuite· 

ı açmak ıibi külfetli bir yol-er . . • 
dan ıitmek iıtemiyecrığı ıçın 
bunları ortadan kaldırmak g~bi 
bir maksat gütmesi•e elbet ıh 
timal verilemez. Sonra hunlar 
ithalitcı olmadıkları gibi, büyük 
toptancıl.ardan yani Kale Şirke-

ıuretinde mal ıat•aları: 
Bu mesele mühim Te idari 

tedbirlere müsaittir lu buaua
ta belki kanunen bir ml••
naat yoktur, aaeak ltir faitri
katörin, bir toptancıaın, ke~
di miıteriıi olan, yani kea4'ı
siaden 111al ahp satan esnafla 
rekabete riri,meai ıerek tica· 

ret mevhumu ile, gerek ablik
la ne derece kabili telift~r? 
Bay Karakoya ıerarız: Şı•e 
fabrikası her tarafta utı• ••· 
;azalan açsa, ve keadi•ine Ter• 
difıi fiatla malını doğrudan 
dotruya mliatebli.ke arı.eilerH, 

(Devamı ı nci sahifede) 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ii n olun n Münakasaıar ve MOzayedele r Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

a MOnakasaıar 

in a t, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Hartta 

Tepelı:öy-Selc;uk yolunun arısında yap. tesv~yei 
turabiye, sınai imalat ile parke kaldmm IDf. 

bart. 50 L) 

kapahz. 1194090 67 48423 - 1 . v·ıı ·ıe let ve Ank. Nafıa M. 20·2-39 11 -zmır ı · · 

Çanu Akpanar bükQmet konaR-ı inş. (şart. 1,51 L) 
·ı (P' ) d ,, ,, 1,31 " E~ı ıran a . ; 1 . ,,b Lleme mahallinin Büyükada vapur ıu.e esı . ~ ... 
çatı ve taraealarmm tamın 

Mensucat, Elbise, Kundur ' Çemaşır v.a. 

Çarşı ve mahallet bekçileri için caket, külot, 
pantalo11, şapka ve tozluk yap. : 47 tak. 

Hademe elbisesi: 15 tak.-palto: 1 ad. 

,, 
• 

Matbaa ı,ı rl - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

aç. eks. Muhtelif tersi levazımı: 28 kal. _ b 
Beledıyelcr istatistiği ba tır. : 40 formab80205 nf us a 

1500 nüı a orma Tarım " " 
• 
" 

Mu amba-Halı Y.s. Mobilya ve büro efyası, ----

Dosya dolabı: 3 ad. 
Kilim (Beylik): 50 ad. 

Mehrukat, Benzin, Makine yağları v. • 

Lııvamarin kömürü: 360 t . 
Kur odun: 470 t. 
Gazyağı: 2950 k. 

MOteferrlk 

aç. eks. 
,, 

kapah z. 
paz. 

30212 40 
26176 85 

1352 10 
1600 -
1200 -

450 -
130 -

4950 -

lı:. o 20 

2265 93 
1963 26 

191 41 

33 75 
9 15 

371 25 
2115 -

6-1-39 10 -Diyarbalur Defterdarlığ"ı 
10 6-1-39 -

Denl&bank" Yapı ve Binalar Servi.si 26-12-38 10 -

Gaziantep Emniyet Mnd. 31·12·38 14 -

l Ş b s· 26-12-38 16 -Toprak Mahsul. Ofisi at. u . ır-

keci Lima Han üst kat 

. . 6-1-39 14 30 
lstanbul Beledıyesı ~ AEl K Aak 9-1-39 lfi 30 
Başvek. lstat. U. Mud. . • 9-1-39 16 -

,, . 
inhisarlar U. Mnd. 
let. Ask. Fabr. SAK 

6-1-39 15 -
27-12-38 14 -

G M Mub Genel Kom. lst. SAK 6-1-39 
umr · · 13-1-39 

Malatya Ask. SAK 2 38 
Lüleburgaz Tüm. SAK 23-l -

11 -
10 30 
14 -

Boya levazımı: 22 kal. 
Regülitör kapağı: 5 ad. 
Muhtelif şekil ve eb'etta lamba makinesi: 

20100 ad. 

aç. ks. 400 -
kapalı z. 13000 -

30 -
975 -
931 13 

lahisarlar U. Müd. 
Naha Vele. Malzeme Möd. 
D. D. Y. H. paşa 

6-t-39 15 30 
9-2-39 14 -

29-12-38 15 -,, 12415 -

Alafranga yerli Eski~ebir kircmidı: 13850 ad.
mahya: 310 ad. 

af. eka. 1345 - 100 88 lstaobul Belediyesi 2-1-39 14 30 

Keten teridi: 8 kal. 
Uçuş gözlüğü: 50 ad. 

kapalı z. 
a9· eke. 

5000 -
2500 -

375 -
188 -

M. M. V. SAK . ,, 
9-1-39 15 -
6-2-39 14 -

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru ot: 40 t. 
Zeytinyağ: 3 t. 
S bun: 2 t. 

pn. 

• ,, 
it. o 60 
,, o 40 

yüzde 15 - Selimiye Ask. SAK 
Lülcburru Tüm. SAK 

,, " 

24-1!-38 11 -
23-12-38 14 -
23-12-38 14 -v. ..... .. ?nnn ı,. 

1 5 n.u. u u.ıı:um \ÇekırcıeıtaızJ: , t.· Jı::. üzüm (rc
zaki): 1,5 t. 

aç. _eh. 
,, 

,, o ~~.75 
- -

52 -
~ l.:J 

41 63 

Galatasaray Litcsi SAK 
n n 

9-l-l9 14 ao 
Ş:}:j~ ıg 30 

9-1-39 15 -Ekmek: 530 t. (şart. 262 kr) 
~ 400 ,, n 198 ,, 

Et: 470 t. 
Bulgur: 28 t. (temd) 
Saman: 81 ,, ,, 
Sadeya~: 3950 k. 

bM Yed eler 

kapalı z. 52258 -

• 
" 

aç. cks. 

39440 -

- -
2850 -
810 -

3752 50 

3862 90 
2958 -
2115 -

203 75 
60 75 

282 -

,, 
" 

Marmara Ossüb. Komut. lzmit Ank. lst. 6-1-39 
,, . 

Malatya Ask. SAK 
Amasya Alayı ,, 

• 
Yozgat " " 

" 

6-1-39 
13-1-39 
6-1-39 
6-1-39 

30-12-38 

16 -
14 30 
10 30 
14 -
14 -
14 30 

Beygir: 2 baş 

Demir perçin çivisilc somonlu çivi (Haydarpa
şa eşyayı ticariye ambaruıda mevcut) Selimiye Ask. SAK 23-12-38 10 -

lat. Asliye 1 ci Ticaret Mahkemesi 27-12-38 10 -

Züccaciye tröstü etrafında 
(Baştarafı 1 

bunu rne nunıy tle kıırııl rmı? 
itiraf edelim ki mesele HÜÇ

tOr: toptancıları perekendecilik 
etmekten kim menedecek? E
dilse bile bunların muvazaa ıııu
retile ma azalar açıp perakcıı· 
dcciliğe devam etmelerinin ö
nüne naı;ıl geçilir? 

Sonra biz Bay Knrako'nuu 
perakendecilikte iarar etmesi
nin sebeblerini anlamıyoruz: pe
rakendeeilere bırakılan ufak 
bir "marj,. dan iatifaaeye kalk
tığına da ihtimal vermek iate
ıniyoruz. Acaba B. Karako 
bı:ınu fiyatları kontrol altında 
bulundur k için mi yapıyor, 
kendisinden aldıkları krediyi 
aui istimal edip dun fiatlarla 

K 

nci sahifede) 

mal satan esnafa kartı elinde 
bir silah bulundurmak mı isti 
yor. Burası pek malum değil. 
Ne de 01110 devlete v rgilerini 
veren, ve ı:ıile geçiodir a yüz
lerce esnafı yıkmak keodirıiae 
yaraşmaz bir metoddur. Emi
niz ki bu huauata başka ted
birler bulabilir. Her halde, itin 

anahtarı B. Karako'da dır. O 
feterse, ve böyle bir jest ya
parsa, bütün muam latı kanu
na uydurduğu kadar, kendiai
ni efkArı umumiyeye de uy
durma olur. 

(Mabadı var) 

REPORTAJCI 

n a t - amır afıa işi eri v aJzemesi -Harita 

silt ye ko ul uştur. Eksiltmeıi vilayet daimi encü e
ninde yapılacaktır. Keşif ve art ameJeri mezkur e cü· 
men kaleminde glSrül bilir. M vAkkat te inat 75 lira 71 
kuruıtur. 

İsteklilerin ihale gü ünden 8 gün vvel bir dilekçe 
ile vilayete mürac at ederek bu makamdan yalnız bu iş 
içic alacakları müteahhitlik ehliyet vesikası iJe ticaret o
da ından bu yıl içinde alın "ış vesikn ve muvakk t temi· 
natJarile birlikte m zkur günde vilayet dai i encü enia
de hazır bulun aları ilaa olunur. 

• • • Devrek-Refadiye yolunun 31 i kilom treaindeki heylnn 
mıntaka11ada yapılacak 633 lira 43 kuruş keşif tutarlı kazık tahki· 
matı ve bu tahkimat için O nek eaki ahşap köprüaiinden ıık n 
kabili istifad kerestenin i mahalline nakil iti a~ık eksiltmeye 
konulmuştur . 

Ekailtmeai 26.13.938 pazartesi güna uat 11 de vilayet dai .. i 
encümeninde yapılacaktır. Keşif ve ek.iJtme evrakı daimi e cü 
men kalemiad göriUebilir. Munkkat teminat 47,5 buçuk liradır. 

Eksiltmeye gir ek iateyenlerin ihale gGnü den sekiz gün ev
vel bir dilekçe ile vilayet aka ına müracaatla bu makamdan 
valnı.ı bu itı i fn laoaldarı müteahhitlik ehliyet vesikuile Ticaret 
odasından bu yıl içinde alın ı vesika Ye uvakkat teminatları 
ile birlikte meık6r gflade -vil&yet dııi i encünıe inde bulunmaları 
ila11 olunur. 

22 Birinciklnun 1938 

1 s T A:N BUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
======== 21.12.938 

Fi atlar Gelen Ton 
CiNSi Aşağı 

Buğday yumutak 
., sert 

,, kızılca 

Arpa AHdol 

Faaulya 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 
Kuşyemi çuvallı 

Tabak yün 

Kr. Pa. 

5 23 
5 4 

5 25 
4 10 

12 20 

19 10 
51 -

56 !U 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 33 

~ 28 
4 12 

Buğday 

Arpa 
Darı 

Un 
Çaydar 
Yulaf 
Mısır 

Fasolya 
Kotentohuma 
İç ceviz 
Tiftik 
Susam 

Yapak 
Börülce 
İt fındık 
Ua 

Giden 

716 
75 
20 
45 
16 
9 

15 

'l:l 
181 

Ton 
14 75 

22 25 

iç Fındık 

Tiftik mal 
Dış Fiatlar 

Linrpul 3 03 
Tiftik O~lak 
Suaam " Şikago 2 94 

18 10 18 20 • Vinipek 2 73 

Yapak Anadol• Arpa Aaverıı 3 08 

Trakya 
Mısır Loodra 3 62 

" 
Mısır beyaz 

Mısır sarı 

Keten T. : • 
Fındık G. :Hambura-

• L. : • 

6 36 

80 

- al.bitlik ehliyet nsikaaıaıa bu yıl içiadc 
bu iş içia alauldan mute "k muvakkat teminatları ile bir-
ticaret odasından alınmıt ve.ı a ·~e t daimi en•G•eaiade hazır 
likte mezkQr günde •e autte yı ye 
balunmaları ilaa ohınar. 

Denizbank İstanbul Şubt5İndea: 

Büylikada vapuru iskelesi b kleme mahallini o çıt!• ve .. ta~ 
. . "d ksiltıne 26.12.938 pazartesı un rasalarmm tamırıne aı e b · al r ~ervi inde 

saat 1 O da b nka ız binasında yapı ve ın . ~ a ı ve 
Yapılacaktır. İsti yenlerin artn. ameleri almak üzere y p 

1 ıfü:ümu ila• olunur. binalar serviıine müracaat erı 
Ketif bedeli 5321 lira 89 kuruıtur. 

Diyarbakır Deftordarhiı•daa : 

. Ew ·ı (P" ) da yapılacak Ha-Ek 'lt iye konulan lf : gı ıran . d 8

~ w • hrlır_ ~~,ı·li kesfi 26170.85 hra ır · L.r..-u4 .,e-4((i 6"ffi fUuuıTulY". 
A - Eksiltme §artnamesi 
B- Mukavele projesi 

C - Ek lauıuıi ve fenni şarbıameler. 
D- Bayı•dırbk ve yapı işJeri genel ve fenni şartna

meJer. 

E- Bu evraklar Diyarbakır Nafı dairesinden 1,31 
liraya alınabilir. 

Bu işi ihalesi 6. U~.J9 cu a gunu .saat fO da Diyar
akır Uefterdarlığında yapılacaktır. 

Eksiltmeye gire bil ek için 1963.26 liralık uvakkat 
teminat vernıek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek la· 
r.ımdır. 

A- Nafıa Müdürlüiünt'Jeo alınmış (bu İ§e ait) aliite
abhidlik veıika11. 

B -- 938 yılına aid Ticaret Oda11 vesikaıı. 
Taliplerin teklif ektuplarını 6. 1.939 cuma günü iha-

le saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğin akbuz 
mukabili vermelari, posta gecik111eleri kabul edilmez. 

Dördüncü maddenin ,.A,, fıkrasındaki müteahhidlik 
vesikası, eksiltmeye çıkarılmış olan herhangi bir iş için iste
diği açıkca yazılmak suretile eksilt enio yapılacağı gün· 
den en az 8 güu evvel bir istida ile Vitayete müracaat· 
le Nafıa Müdürlüğünden istenilecek ve bu zaman zaırfuı
da vesika talebiade bulunmıyanlarıo eksiltmeye giremiye
cekleri. 

Elektrik, Hav.!!l{azı, (~~~!'._~isaf ve Malzeme 

Askeri Fabrikalar Umum MOdürlüğü Satıaalma: 
Komisyonundan : 

. 
Zonguldak V Iiliğinden: 

Vil yetimizin Beycu -Çaycu a yolunu 10+23 nci 
kilo etresi deki 3X8.00 lik köprüaüo 343 lira :S5 kuruı 
keşif tut rlı a ereı•an ve kardien inşaatı ııı 26.12.38 
pazartesi ifÜ ü saat 11 de ih Je edil ek üz r açık ek-

• • • Bartuı-Safranbolu yolunun 21+200 il cü kilo etresindeki 
ÔkQz gölii kCSprtısGade yapılacak 833 lira 35 kuruş ketif t tarlı 
anreı a tahki atı işi açık eksiltmeye konuhnuıtur. 

Eksiltmesi 26-12 938 pazartesi g afi saat 11 de -vilayet daimt 

Kaşif bedeli 140.000 lira olan ve 16.12.938 cuma güaü 
saat 11 de kapalı zarfla ihale edileceği evvelce ilan edil
mi§ olan Kırıkkalede yaptırılacak kalörifer tesisatı bu ke
re görülen lüzumu binaea 30.12.938 Cuma günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale eailecektir. İhale Ankarada Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü binası içinde teplanaa Satın 
Al•a Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname 7 Jira mukabilinde mezkür komisyonundan 
verilir • 

enoilmeızinde yapılacaktır. nvakkat teminatı 62 lira 59 kuruttur. 
Ketif ve ıartoameleri daimi encümende görülebilir. 

Eksiltmeye gir ek iat yenlerin ihale gününden •ekiz gün ev
• l bir diJek~e ile vilayete "racaat ed rek bu akamdaa yalnız 

Talipler muvakkat teminat olan 8250 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkfır günde saat t 4 e kadar vermeleri ve 
kendilerinin de 24QO sayılı kaouaun 2. ve 3. maddelerin
deki vosaikle ezkur giln ve saatte komisyona müracaat
ları. 
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~cat-Elbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

1••bul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 
Sio çift beyaz kadın çorabı 26.12.38 pazartesi günü 
l 14 de Tophaaede levazım amirliği sabnalma komis· 
\~da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 360 
. •lk temiaıah 27 lira 5 kuruştur. Şartname ve nimu
~ komisyonda görfilebilir. isteklilerin kanuni vesikalari· 
traber belli saatte komisyona a-elmeleri. 

~lk Muhafaza Genel Ko. lıtaabul Satıaalma Komiayoaundan: 
~llırük muhafaza eratı için 1500 çift kunduraaın 6.1.39 cama 
l •ut 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktar. 

~~~nlanan tutara 6900 lira ve ilk teminab 51i liradır. 
~name evaaf komiayondadır. G6rülebilir. 

tklilerin o iiİD ekailtme Hatindea bir aaat evveline kadar 
•ayılı kan11aun 32 inci ma .. deai .. ükmiine i~re hazırlayacak· 

ttklif mektuplarını Galata eski ithalat srümrüğündeki komia. 
•ermeleri. 

l Gaziantep Emniyet Midürlüfilnden: 
38 yılı için C';arıı ve mahallit bekçilerine 47 kaput, calcet, kilot, 

lo ••. faplta, toz~u~ y•ptırılacağ'ı~dan münakasaya konulmuştur. 
·12.38 cuma runu saat 14 de ıhale edileceğinden taliplerin şim
feraiti anlamak üzere emniyet müdürlü~ idari kısım şefliğine 

tcaatları illia olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 

l'oprak MahsulLri Ofisi İstanbul şubesi için ı 5 takım 
enıe elbisesile 1 palto yaptmlacağmdan taliblt!rin 26.12.~8 
~tteei günü saat 16 ya kadar Sirkecide Yalıköikü cad
llde 9 No.da Limon hanının üst katındaki ofis şube-sine 
~•cnat etmeleri lüzümu ilin olunur. 

ta işleri, Kırtasiye, Yazıhaıe Malzc•esi 
& . İstaBbul Belediyesinden : 
tledıye merkez ve şuabat Fen heyetleri için lüzumu 
Ve bepsine 135~ lira 10 kuruş bedel tahmin edilen 

itlubtelif tersim levazım açık eksiltmeye konulmuştur 
~ııile şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs · 
1cr 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 1O1 lira 41 
~fluk ilk teminat makbuz veya mektubile beralter 
Q39 cuma ıünü ıaat 14 buçukta Daimi encümende im· 
•lıdırlar. 

~tkilet istatistik Umum Müdürlüğü Arttırma, Eksiltme 
ve İhale Komisyonundan: 

40 forma tahmin olunan belediyeler istatistiğinden 800 
Qlıı açı~ eksiltm~ u~ulile ltastırılacaktır. 
.u eserın 16 sahıfelık beher forması içiB kırkar lira 
1lldea 1600 lira bedel tahmin edilmiştir. Yüzde 7,5 
'~He muvakkat teminat verilmesi liizı ndır. Eksiltme 
tıkanun 939 ayının 9 uncu pazartesi günü saat 15.30 
~"1um müdürlük binasında toplanacak olan komisyon
~Çılacaktır. Bu baptaki şartname komisyon katipliğin· 
"tenebilir. 
t . ' * 25 forma tahmın olunan tarım istatistiğinden 1500 
~ açık . eksiltme usulile bastırılacaktır. 
.u eserın 16 sayfalık beher forması için karkar lira 
tı~den 1000 lira bedel tahmin edilmiştir. Yüzde 7 ,5 
bıle muvakkat teminat verilmesi lazımdır Eksiltme 
tikanu11 939 ayının Q uncu pazartesi g~aü saat 16 
~um müdürlük binasıada toplanacak olan komisyon
'~ılacaktır. Bu baptaki şartname kemisyon kitihhğin· 
•atenebilir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ftrt> eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

~ lıtan bul Askeri Fabrikalar S.tınalma Komisyonundan: 
lıhaııımen bedeli 130 lira olan 50 adet kilim "Beylikn Salıpııza· 

1
•d:eri fabrikalar satınalma komisyonunda 27.12.38 aalı gOnü 

" 41 de açık eksiltmeye konulacaktır. lıteklilerin mezkQr gün ve 
• Yliıde 7.5 muvakkat te111inntı olan 975 kuruşu herhanıi biJ 
dQrlü~ne yatırarak alacağı ıaakbu:zla birlikte mezkOr gün ve 
~e111isyonda bulunmaları. Nümunc her gün komisyonda görü-

"' • • 
dolabı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Miid, 

~tllkat Benzin-Makine ya(larıv. s. 

,;bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda•: 
ı3 O ton kok kömürü 29.12.38 perşembe ıünü saat 

1~1de T~phanede amirlik satıoalma komisyonunda pa
~ eksılt111esi yapılacaktır. isteklileri• kat'i teminat· 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Geacl Komutanlığı İstanbul 
b Satınalma Komisyonuııdaa : 
Uttti?. vasıtaları için satıa alınacak 360 ton lavamaria 
tu•iin 6.1.939 Cnma saat 11 de ekıiltmesi yapıla-
t, 

MÔNAKASA GAZETESi 

Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Glrulebilir. 
Tahmini tutarı 4950 lira ve ilk teminatı 371 lira 25 

kuruştur. 

İsteklilerin gün ve saatinden ilk teminat makbuzları 
ve kanuni vesikalarile Galata eski ithAlat glimrüğil bina· 
sandaki komisyona gelmeleri. 

M üt ef errik 
Devlet Demiryolları v~ Limanları İ~letme Umurıı idaresinden: 

Muhammen bedellerile mıktar ve vasıfları a~ağıda yazılı 

4 gurup malzeme ve eiya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere hizalarında yazılı tarihlerde Haydarpaşada gar .bi11ası da 
hilindeJd komisyon tarafınaı.n açık eksiltme usulü IJe satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurul' hizasında yazılı mu
vakkat teminat ve kanunun taylu ettiği v~saikle birlikte ek
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait fartnameler komisyoncian parasız elarak da
ğıtılmaktadır. 

1-50 bin adet 25x25 C/m eh'arlında trotuvar için çı· 
mento kare muhammen bedeli • bin lira ve muvakkat te
minata 300 lira olup açık eksiltme 4.1.939 çarşamba günü 
eaat 10.30 da yapılacaktır. 

2-100 adet muşamba fırçası 2 hia adet vagoe yıkaaıa
ğa mahsus fırça muhammen bedeli 1380 lira Vô muvakkat 
teminatı 103 lira 50 kuruş olup açık ekıiltmP. .f.1.939 çar· 
şamba günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3-150 adet demir el arabası muhammen bedeli 1725 
lira ve muvakkat teminatı 129 liu 38 lmruj olup açık ek
siltme 9.1.939 pazartesi günli saat 10,30 da yapılacaktır. 

4-22 bin adet muhtelif marka ve renkte diki~ ipliği 
muhammen bedeli 2371 lira 48 kurut ve muvakkat temi· 
uatı 177 lira 87 kuruı olup açık eksiltme 9.1.939 pazartesi 
günü saat 10,30 da :yapılacaktır. 

İstanbul Kemutanhğı Satınalma Komiıyonu11da11 : 
Askeri Matbaa için lüzumu olan 4 çeıit yapı mal:ıe

meıi satın alınacaktır. Pazarlığı 23.12.938 cuma günü sa .. 
at 14 te yapılacaktır. lsteklileriaia belli gün ve aaatte 
Fıadıkhda Komutanlık komiıyonuna ıelmeleri. 

• • • Nakliye n motörlü birlikler okulu için lüıu•u olaa bet 
çeşit yapı malzemeai aatın alınacaktır. Paıarhğı 2!· l 2·3i cuma 
ırüoü aut 14.30 da yapılacaktır. isteklilerin belli iÜn ve aaatte 
Fıatıhklıda Komutanlık aatınalma komisyonu• a-elmeleri. 

lstanltul Levazım Amirlitf Satınal•a Komisyoauadan 
8xll ebadında yaptırılacak 11 adet Branda efya artGaünGn pa 

zarhkla eksiltmesi 27-12·38 aalı rDnü saat 14 de Tophanede Le
vazım imirliti aabaalma komiıyoaunda yapılacakbr. Tahmin ı.e
deli 1232 lira teainah 184 lira 80 kuruttur. Şartname ve aOmu· 
nesi komisyonda srörülebilir. iıteklilerin kanuni veaikalarile bera• 
ber belli aaatte komiıyoaa relmeleri. 

İstaabul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundaa: 
300 adet zincir yular sapı 29.12.38 perşembe günü 

saat 15 de Tophanede İıtaabul levazım Amirliii ıatuıal· 
ma komisyoaunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Ta· 
liplerin komisyonda mevcut zincir yular sapı kuvYetiDde 
ietirecekleri nü111une üzerine pazarlığı yapılmak üzere 
belli saatte komisyo11a gelmeleri. 

"" • • 
100 bin adet kazma, kürek ve balta saplarının imaliyesi. 

Bak: İst. Büyükcfore Bı.ıhçek.öy Belgrad orman oğretme Re
vir Amirliği iluıılarına. 

• • • 
22 kalem boya levazımı alınacaktır. Bak: İahisaaJar U. 

Müd. ilanlarına. 

,-----..l 
1 KEMİKSiZ KADIM 

Ankara Borsası 
21.12.938 

Dünyayı hayrette bırakan 

KEMiKSiZ KADIN 
ELA ANTOSZOWNA 

GELDİ 
Her geae TURAN lokaatasıada 

Bu müsteaaa 

KEMiKSiZ KADIN'ı 
muhakkak fÖrÜDÜZ ! ! ! 

ayrıca Türkiyede ilk d•fa, 
7 kitilik 

SATURNUS 
Baletinia fevkelide programı 
Cumartesi ve pazar rünleri 

saat 17,30 da tekmil artistlerin 
işti .. aldle 

ÇAYLI DANS 
Fiatlarda zam yoktur

maaa aasraje ediaiz 
Beyoğlu: İstiklil CaddHi 3IO • 

Telefon: 43977 

Açılış 

1 lngiliz lirası 5.87 
100 Dolar 126.0525 
100 Fransız fr. 3.315 
100 Liret 6.63 
100 laviçre fr. 28.4525 

1

, 100 Holanda fi. 68.505 
100 Rayhitmark 50.5375 

ı 100 Belçika fr. 21.24 

1100 Drahmi 1.07 
100 Leva 1.545 
100 Çelt. kronu 4.315 
100 Pezeta 5 .87 
llO Zloti 23. 785 
100 Penro 24. 715 
100 Ley 0.90 
100 Dinar 2.8075 
100 Yen 34.27 
100 laveç kronu l0.2225 

Kapanış 

5.87 
125.0525 

3.31S 
6.63 

28.4525 
68.505 
50.5375 
21.24 

1.07 
1.545 
4.315 
5.87 

23.785 
24.716 
0.90 
2.8075 

34.27 
30.2225 

100 Rable 23.7175 23.7175 
ESHAM ve TAHViLAT 

T. B. 1 peıin 19,325 19.325 
• 11 • 19.325 19.325 

,.ı-----··----~ Umum Sirorta 10.60 10.60 
% 5 1932 H. T. 15.SO 15.56 

Sayfa3 

İnhisarlar U. Mudürlüğünden: 

Muhammen B. % 7,5 Eksilt· 
Beheri Tutarı teminatı 

Cinsi Miktarı Lira Lira L. Kr. 
me 

saati -Dosya dolabı 3 adet 150 450 33 75 15 
Boya levazımı ı2 kalem 400 30 - 15 30 

1- İdaremizin Yavıan tazlaaı içia şartnameıi mucibin· 
ce yaptırılacak üç adet dosya dolabı ile Tekirdağ ıarap 
fabrikası için satın alınacağı ve 20.10.938 tarihiade ihale 
edileceği ilan edilen 22 kalem boya leva:z:ımınıa müfredat 
listesi tav:z:ila edilerek yeniclea açık eksiltmeye konmuştur. 

11- Mulıammea bedellerile muvakllat teminatları hiza· 
farında göıterilmiıtir. 

111- Eksiltme 6. l .9J9 tariiaiae rastlıyan cuma gilni hi
:ıalarmda yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 V- Şartname ve listeler parasız elarak berı-D• sözü 
geçen Şubedeıa ahaaltilir. 

V- İsteklilerin eksiltme içio tayin edilen gü• ve saat· 
lerde yii:ıde 7,5 güve11oae paralar.ile birlikte yukarıda adı 
geçe• Komiıyoaa gelmeleri ilin olunur. (9304) l -4 

• • • 
1- İdaremizill Balaariye tütln iıleae evine şartname 

ve projesi mucibince yeniden yaptınlacak iskele inıaatı 
,,. 12.Xll.938 taribi.ade ihale edile•ecii~iaden yenitlen pazar
lık usuliyle eksiltmeye kon•uıtur. 

il- Keşif bedeli 729.80 lira ve auvakka t teminatı 

54.73 liradır. 
111- Pazarlık 29.XIl.938 tarilaioe rastlıyaa perşembe 

gliol ıaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu&e
ıindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 4 kuruş bedel mukabiliade 
sö:ıü geçen Şubede• alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenleria İahisarler 
Umu• Müdlrlüğü İnşaat ŞubeıiBden fe••İ ehli}'et vesika
sı almaları lizıaıclır. 

Vl- isteklilerin pazarlık içi• tayia edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
reçen Komisyona relmeleri ili• oluaur, (9107) 3-4 

••• 
1- Numunesi aucibince satın alınacak 3000 adet sü-

pürge Q.XIl.938 taribincle ibale edilemediiinden yeniden 
pa:r:arhk usuliyle eksiltmeye kenmu9tur. 

il- Pazarlık 2g.Xll.9i8 tariaiue rastlıyan perşemJ.e 
g"Üllll saat 15 te KalJataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım I<omisyoaunda yapılacaktır. 

111- Numuneler hergün sözü reçen Şubeden görüle
bilir. 

IV- İıteklilerin pazarlık iç.in tayin edilen güa ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen KomiıyoDa gelmeleri ilin olunur. (gl06) 3-4 

••• 
İdaremizin Afyonkarabiaarında şartname ye projesi mu· 

cibioce yapbracağı barut deposuyla bekçi evi inşaatı he· 
yeti umumiyeıi birden açık eksiltmeye koDmuştur. 

11- Keşif bedeli barut deposunu 4312.07 lira, bekçi 
evinin 2851.77 lira ki ceman 7163 lira 84 kurut ve mu
vakkat temitiatı 537.29 liradır. 

ili- Eksiltme 28.Xll.938 tarihine rastlıyaa çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler 36 kuru~ bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Umum Midürlüiü Levazım ve Mubayaat 
Şubesiyle Afyonkarahisar Müdürlüğünden alıaabilir. 

V- Eksiltmeye ittirak etmek isteyenlerin İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden veya mahallinin 
Nafıa Müdiirlüğünden fenni ehliyet vesikası almaları li
ıımdır. 

VI - İsteklileriıı kanunen kendilerinden aranılaa vesaik 
ile V iaci matldede yazılı fenni ehliyet ve yüzde 7,5 g"Ü· 

ven111e paralariyle birlikte yukaruia a:h geçen Komisyena 
gelmeleri ilin olunur. (9001') 3 - 4 

İstanbul Büyükdere, Bahçeköy Belgrad 

Ormanı Öğretme Revir Amirliğinden: 
1- Devlet Oemiryolları için, atacı Mi\esaeaece teslim edilmek 

üzere JOOOOO yüz bin adet kazma, kürek ve balta uplarının ima· 
liyeai açık ekailtmeye konı•Uflur. 

2- llıtale 30.12.938 tarihinde ıaat 11 de Bahçeköytle Revir 
Ôtretme Amirliği Dairesinde müteşekkil Komisyon tarafından 
yapılacaktar 

3- Muvakkat temiaatı 187,5 lira olup Müesseseden alınacak 
tezkere üzerine Ziraat Baakaaına yatırılacaktır. 

4- Şartnamesini görmek için tatil glalerindea maada herr6n, 
ihaleye İftirak etmek için yukarıda yazılı gün ve saatte Büyük· 
dere, Baltçeköy Orman Fakülteai binasındaki Ôtretme Revir 
Amirlitioe müracaatları illn olunur. (9216) 1- 2 

lmtiyu eahl9i ... ,...., itMıi 
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Qaotidieo es Adjudicaıionı 

A 
. 

22 D6cembre 1938 .--' 

ADMINISTRA 1 ı01'1 

Y oghourtchou Han 
ler Et ge, N. 3-4 

Gal ta, Perchembe Bazar 

T ~l~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Poul' la Publicit6 s'adreHer 
a l' Administration J ournal Professionnel des F ournisseurs et des 'Entrepreneurs de l'Etat Adresse T~l6grapbique: 

labınbul - MONAKA A 

Objet de l'adjudication 

A) Adjud ications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'ndjudication et du 
Cahier des Cbargeı Jours t eure 

Constraction-R~peration-Trav. Publics-Mııteriel de Construction-Certogrephle 

Construction parqucts travaux d'arts et d'a· 
juı;;tement s route Tepelı::.öy·Solcuk (cnb. eh. 
L. 50) 

Pli cach ı 194090 67 48423 -

Coutr11ction konak gouvornemental Çınar 
Akpınar (cah . eh. L. 1,Sl) 

Comıtruction konak gouvernemental Etil (Pı· 
nar) {cab. eh. L. ı,31) 

Reparation toit et terraue du local d' atteate 
du debarcadere de Bfiyfikada. 

" 
30212 40 

• 26176 85 

11edrlcitc-Gez-Chauftage Central (lnatallatlon t Materiel) 

Inıtallation chauffage central a Kırıkkale (cah. 
ela. L. 7) (aj ) 

Pli cach 140000 -

Hablllement - Chausaures - Tlssug Cuirs 

Confection de jaquettes, culottes, pantalon, 

cbapeaux et guMre pour gardienı : 47 
complets. 

Habits pour ıubalternes : IS complets· Pale· 
tot : 1 p. 

Travaus d'lmprlmerle-Pe~_!! 

Divers articlea pour desıin : 28 lota 
lmpresaion releves ııtatistiquea Municip. : 800 

exemplaireıı. 

lmpre11ion releves ıtatiıtiques : lSOO exem· 

plaires. 

Publiqae 
,, 

" 

13S2 10 
1600 -

1200 -

Ameubl ment peur Hebltntion et Bureaux-Tapleserie ete. 

Tapis (kilim) : 50 p. 
Armoireı pour dossierıı : 3 p. 

Combustible Cerburant-Hulles 

Cbarbon lavemarin : 360 t. 
Bols seo : 470 t. 
Petrole : 29SO k. 

Materiel de pei ture : 22 lols. 

Couvercle11 pour regulateur11 : S p. 
Machinea pour lampes de diff. formes et 

dim. : 20100 p. 

Tuiles iı la franque d'Eskiıohir : 13850 p.· 
ld. pour mahya : 310 p. 

Ruban en lin : 8 lots. 
Lunetteı pour ıurvol : 50 p. 

PPoY1alona 

Foin : '40 t. 
Abricota : 2000 k. 

Oranges : 6000 p. de 64· Oraııges : 19SOO 

p. ~e 80- Oranges : 8000 p. de 100- Man· 
dariaes : 10000 p. 

Helva : 2500 k. 

Raisin aec {ııans pepin) : 1,5 t.· Raiain sec 
(razaki) : 1,S t. 

Pain : 530 t. (cah. eh. P. 262) 

Pain : 400 t. (cab. eh. P. ı9S) 

Viande : 470 t. 
Ble concasd : 28 t. (aj.) 

Paillo : 81 t. {aj.) 
Beurre : 3950 k. 

Huile d'olives : S t. 
Suon : 2 t. 

B) Adjudicatıons a la surenchere 
Chevaux : 2 teles. 
Boulon et ecrou (ıe trouvnnt au depôt de 

Haydarpaıa) 

Publique 
,, 

130-
450 -

4950 -
Pli cach - -
Gre iı gre le k. O 20 

Publique 

Pli cach 

" 
Publique 

Pli cach 
Publique 

Gre iı gre 

400 

13000 
12415 

134S 

5000 -
2500-

Publique le k. O 49 7S 

,, 

" 
le k. O 34 

" 
Pli cach 52258 -

,, 39440 -

" 2850 -

810 -
Publique 37S2 SO 
Gre h gr' le k. O 60 

" 
• o 40 

2265 93 

1963 26 

8250 -

191 4ı 

9 75 
33 7S 

37ı 25 
2115 -

30 -

97S -
931 13 

100 88 

37S 
ı88 -

15 % 
52 -

110 --

63 1S 
41 63 

3862 90 

2958 -
2115 -

203 7S 

60 75 
282 -

Vil. Izmir Dir. Trav. Pub. 20-2-39 11 -
Ist. et Ankara 

Defterdarat Diyarbakir 6 1-39 10 -

" 
6-ı-39 10 -

Denizbank Sce B tiııses et Coııstr 26-12-38 10 -

Com. Ach. Dir Gen. Fabr. Milit. 30-ı2-38 ıs -
Ankara 

Oir. SOrete Gaziantep 30-12-38 14 -

Offlce des Cercalca Ist. Sirkeci, 26-12-38 16 -
Liman Han 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Com. Adj. Dir. Geıı. Statistique 

n la Presid. Conseil Ankara 

idem 

6-1-39 14 30 
9-1-39 15 30 

9-1-39 16 -

Com. Ach. Oir. Fabr. Mil. lst. 27-12-38 14 -
Com. Ach. Econ. Monop. K.tachc 6-1-39 15 -

Com.Aeh Com.G.Surv.Douan. lst. 
Com. Ach. Mil. Malatya 
Com. Acb. Div. Lileburgaz 

6-1-39 11 -
ı3-1-39 ıo so 

23-ı2-38 14 -

Com. Acb. Econ Monop K.tacbe 6-1-39 15 30 

Min. Trav. Pub. Dep. Mat. 9-2-39 14 
l ere Expl. Chcmhıs Fer Etat H.paşa 29-12-38 lS -

Com. Perm. Municipıılite lstanbul 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

n 

Com. Ach. Milıt. Selimiye 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 

" 

" 
" 

Command. Bue Navale Marmara 
l.ımit Ank. et lst. 

idem 
Com. Ach. Mılit. Malatya 
Com. Ach. Regiment Amasya 

2-1-39 14 30 

9-1-39 15 -
6-2-39 14 

24-ı2-38 11 
9-1-39 14 30 

9-1-39 14 30 

9-1-39 ıs -

9-1-39 ıs -

6-1·39 16 

•·1-39 ı4 30 
ı3-1-39 10 JO 
6-1-39 14 

" 6-1-39 ı4 -
,, Yozgat 30-12-38 14 30 

Commis. Ach. Division Lüleburgaz 23-12-38 14 -
" 23-12-38 14 ·-

Com. Ach. Milit. Selimiye 
ı er Chambre du Trıbunal de 

Commcrce lıtanbul 

28-12-38 10 -
:'7-12-38 10 -

Cuma 23· 12-938 

Hava tazyikli kartuşlu sis ve alev cihazı (MMV} 1'! 872 
Aydın bataklığı kurutma ameliyatı (Nafıa Vek.) .\! 899 
Battaniye, elbise. palto, iskarpin, gömlek, pijama, don v.s. 

Mühendis Mek. SAK) • :. 899 
• Tahta parçası, müstamel tuğla ve Uitün tozu (İnbis. 
Cam ve silrat kontrol saat bandı (DDY) X 983 
Saç v.s. malzeme (PTT Fabr. Müd.) .\! 903 
lspanak, pırasa ve lahana (lıımir Lvz.) J\! 904 
Elektrik ampulu (lzmir Bcled.) X! 904 
Elektrik tetıisatı tamiratı malzemesi (lzmir Beled.) J\._ 904 
Rekompo:ae ma en kömürü (Marmara Üasübahri Kom.) X 904 
Helii çukurları tahliye cihazına yap. araba (İı.mir Beled.) .;\! 904 
Kamyon (lst. Komut ) .\:. 90S 
Kuru üzüm, yulaf ve yemlık tuz (Vi:ıe Tüm.) ~: 906 
Erzurumdn grup inş. ikmali (Nafıa Vele) .\'! 908 
Türk antrasiti (Çanak. Jandr. SAK) _,:. 908 
• Çam ağacı (Kastamonu Orman Dir.) .,! 908 
Erkek çorabı (Tophana Lvz.) :'ı 914 
~inder kalafhğı bez (Tophane Lvz) .\~ 914 
Kalorifer için malzeme, kereste, devai ampul, karton, kulu ve 

levha (lst. Beled.~ ·'· 9ı5 
Mut ah ocaklaranm tamiri (Selimiye Ask. SAK) ~ 9ı5 
Dahıli ve iş elbisesi (Konya Bölge Sanat Ok. Dir.) .~ 9ı6 
Elbııe (lst. Beled.) J\._ 9ı6 
Hazaran sandalya (Harb Akademisi Komut. .\· 916 
Gazyağı (Selimiye Ask. SAK) ~! 9ı6 

., (lst. Komut.) .;\! 916 
Yapı malzemesi (lst. Komut.) ~._ 916 
Salça (Tophane Lvz.) X 916 
• Fot>t otomobili (Konya Defterdar.) ~\: 916 

Vendredi 23-12-938 

y 
ili ti ..... 
ı ••• 
'İr· 
~e el 
llec:e1 

'•t i 
~e y 
tetrt 

Pa 

--Ilı tıı. 
ı., .. 
ltril 
~İtd 
~tn 

~, z 
(fı4i' ~G 

pour brouillard A.n 1 • ,Appe.rcil pour fum e et appareils İl cartouche 
Def. Nat.) No 872 

Operation pour s chage de marais (Min. Trav. Pub.) No 899 
l 1 • eh Couvertureı en lame, coitumes, pa etots, ca eçonı, pyıamu, 

ses ete. (Com. Ach. Ecole lnr.) No 899 . • ol 
• Planches, briqucs et poudre de tabac• (Dır. Gen. MonoP 

No ~3 ~ 
Bıındes pour compteurs de vitesse et vitre (Ch. de Fer Etat) 
Articles en acier (Dir. Fabriques P.T.T .) No 903 
Epinards poirreaux et choux (lntend. lzmir) No 904 
Ampoules ~lectriques (Mun. lı.mir) No 904 
Matcriel pour reparation clcctrique (Mun. lzmir) No 904 
Cbarbon recompoıe (Command. Naval Marmara) No 904 ıı-' 
Fabricalion de voitures pour appareil de canalisation (Mun 

No 904 
Camion (Coaımand. Ist.) No 905 
Raisins secs, avoıne et sel {Com. Ach. Milit. Vıze) No 906 9'-~ 
Achevement constr groupe Erzurum (Minist. Trav. Pub.) Ho 
Anthrncite indıgene {Com. Ach. Gendarm. Çanak.) No 908 
• Bois de sapin (Dir Forets Kastamonu) No 908 
Chaussettea (lntend. Tophane) No 914 
Toile pour housse de sofas (lntend. Tophane) No 914 ,, 
Materiel pour instal. de chauffage central, ampoules m&dicauı• 

ton, boite et plnques jaunes (Mun. lst.) No 91S 
"'ep. foyer (Com. Atıh. Milıt. Selimiye) No 9ıS J(o" 
Coııtumes exterioures et pour travail {Oir. Ecole Motier 

No 916 
Costumeı {Mun. Iıtanbul) No 916 
Cba1ses d'osier (Command. Academie de Guerre) No 916 
Petrole (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 916 

., (Command. lst.) No 9ı6 
Materiaux de conııtr. (Command. lst.) No 916 
Saucıe de tomate (lntend. Tophane) No 916 
• Auto aııırque Ford tDefterdarat Konya) No 916 

Bor ova Askeri Satınalma Komisyonundao : 

"" Aydmdaki birlik hayvani rı ihtiyacı için 33 to0 

ot açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuştur· "tıf 
İhalesi 5. U~39 perşembe gilnii saat 10 da yapıl~ li'' 
U u tahmi tut rı 1320 lir olup ilk teminat 

dır. 

Ş rtnamesi her gün ko isyonda görüle\tilir. . 
1 

tİf 
İsteklilerin yukarıda bildirilea vaktinde tenııoat ;11111, 

birlikte Boroavada Askeri sahnalma komisyonuna 18 

ri ilAıı olunur· 

11 
ş 

l 


