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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri 1 

Ölçü ve ayar 
kursları 

Şehrimizde civar viliyetlerin 
ölçü ye ayar memurlarına hu
•usi bir kura açılmıştır. Bu se
beble lzmir ölçü ve ayar mü
dGrü Bay Lemi Aksoy dahi 
tehrimize gelmiştir. 

Amerikan dövizleri 
ödenecek 

Maliye vekaleti Amerikadan 
ielmiş malların dövizle ödene
cek bedellerinin sene ba,ından 
İtibaren öd~nmesi için hazır
lıklara başlanmıştır. Bu iibi 
llıuamcleler hakkında talimat 
llmak üzere Ankaraya gitmiş 

olan kambio müdürü B. Salih 
fehrimize dönmüıtür. 

Anketler: 

Oda heyeti toplandı 
Ticaret odası idare heyeti 

dün toplanarak 939 bütçuioi 
tetkik etmiştir. 

Bol balık satıldı 
Son hafta içinde tutulmut 

muhtelif balıklardan yunan ge
milerine 100 bin çift aahlmış
tır. Limanımıza yeniden •ekiz 
yunan gemisi gelmiştir. 

Vaner Varen gitti 
Ziraat vekaletince yurdumu

za davet edilen mütehassıs Van

der Varenio vazifesi bittiğinden 

memleketine dönmüıtür. 

Züccaciye Tröstü Etrafmda 
VI 

Meselenin mihoerini orta halli züccacigeler teıkil ediyor 
Üç şık - Bu sınıf dağılmağa mahkumudur ? 

Kanun oe kuvvet - insaf oe ahlak - Son 
söz Bay Karako'nun dur. 

2- .. Kale,, ye dahil olmayan 
Orta halli toptancı-perakendeci· 
ler. 
Bizce meselenin mihverini bun-
1.r teşkil ediyorl,n, ve en fazla 
tiirültü çıkaranlar da bunlardır. 
~•kları da var, çünkü onlar 
'. Çın bu hayat memat meselesi· 
dir. Bunlar yegan yegiin "Ka· 
it,, ye karşı bir kuvvet t~şkil 
tdemedikleri gibi, aralarında da ı 

bir birlik yapamıyorlar, esasen 
"l<.ale. ciler de onları istemi· 
l'orlar. Toptancılık ettikleri za· 
ltıan tazyik ediliyorlQr, peraken
decilik etseler baltalamyorlar. 
S,nki "Kale,, ciler bunların 
ltıabvına susamışlar 1 
l<.anaahmızca bunların yapa

Cllldarı iş ,u: 

l A) Ya rekabeti göze alıp ara
llrında uyuşacaklar, ve "Kale,. 
~~bi, velevki daha mütevazi bir 
•rHk teıi• edecekler. Buna 

l:tıuyaffak olduklara Hmao efki
tı umumiye kendilerini tebrik 
'~ecektir, çünkü piyan "Kale,, 
Cıl•rin boyunduruğundan kur
~llhnut ve bir nevi müvazene 
d~•ule gelmit olacaktır. Bu tak
dirde şüphesiz Cam Fabrikasıa-
lln da yardım göreceklerdir. 

3 - "Kale,, eilere gelince, 
şüphe yok ki bunlar işlerini 
kanuna uydurmutlardır; mua
melelerinde ihtikb olmadıtı da 
gerek resmi tahkikatla, gerek 
rakiplerinin,- bir ikisi müstes
na, itirafları ile sabit olmuş· 
tur. Sonra, en koyu muarızla

rının ifadelerine göre piya1aya 
da faideleri dokunmamış değil
dir. Züccaciyeciliği lı:aostan kur
tarmış ve piyasanın nazımı ol
muşlardır. Bu mesleğe emekle· 
ri de vardtr, uaun seneler bu 
itle iştığal edip tecrübe edin· 
mitlerdir. Bu işe mühim ser• 
111aye bağlamışlar, gerek Ana· 
doludaki, gerek fstanbuldaki e•
nafa yüzbinlerce liralık kredi 
açmışlardır. Bu hizmetleri inklr 
olunmaz. 

Memlekete pitmiş iş adamları 
lazımdır. Mesleki bilgıleriyle 
milli sanayimize de•tek olabi· 
lirler. Biz emin iz ki daha mu
tedil surette haNket etseler pi
yasa onlardan başka faideler de 
görebilir, ve şikiyetlerin önü 
alınır. 

Kanun ve kuvvet onlar yana 
olduktan •onra ... diledikleri gi
bi hareket etmelerine mani 
yoktur diyenler olabilir. 
Doğru, fakat bu iki kuvveti 

aui istimal etmemek de yine 
kanun icabı, insaf ve ahlft.k 
kaidesi olduğunu unutma""ah. 

8) Ya "Kale,,, ellerle araların
d, bir nnlaıma formülü bula
~ltlardır. Bu takdirde onların 
d llünde boyun eymek ızdırarın
"' kalacakları şüpbeaizdir, :ıira 
l.t1'ale,, ciler onlarla ancak top-

llcılığı bırakıp perakendecilik 
o ) 

~Ptnak şartile bir kombineıona 

Yaptıkları çetin, yıkıcı reka• 
bete ait bize vesikalar göster
diler, derd yandılar. Biz bu 
meseleyi artık uzatmamak için 
bahsı bure.da kesiyoruz. ' ' 

aıtitirler· 

~· C) Veya dn.ğıhp a-idecekler
bır. Maelesef, ıaliba olacağı da 
t il, nıeğer ki müctemian ba
tltet etmeıiai bil•inler. 

Son •Öz Bay Karakonun dur. 

REPORTAJCI 

(Bitti) 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

İptidai maddelerde tenzilat 
nisbetleri 

(Devamı) 

11. ipek Saaayii 

(Sua'i ipek dahil) 
1938 ıeaesi için te.bit 

olunan teazilit 
ni•beti yüzde 

Dokuma ve büküm tesisatı o1mıyan ve yalnız ko-
zadan ipek çeken filitür fabrikalarmda yapılan 

bükümsüz ipek iplikleri O Sıfır 

Dokuma teıi•atı olmıyan filatür ve büküm fabrika
larında yapılan bükümlü ve bükiimsüz ipek ip 
likleri O Sıfır 

Filatür ve dokuma tesisatı olmıyan ipek büküm 
fabrikalarının bükülmüt ipek iplikleri 70 Yetmiş 

Filatür, büküm ve dokuma kısmalarını havi fabri
kalarda dokunmuş ipekli kumatlar 

Yalnız büküm ve dokuma kıaımlarını havi fabrika-
larda bükümlü iplikten dokuomuf ipekli kumaı· 

O Sıfır 

lar 50 Elli 
Yalnız büküm ve dokuma kııımlarını havi fahri· 

kalarda bükllmsöz iplikten yapılmıt ipekli ku· 
~~u ro Yetmif 

Yalnız dokumn kısmını havi fabrikalarda dokun
muş ipekli kumaılar 70 Yetmiş 

Yalnız büküm ve dokuma kısmını havi fabrikalar· 
da bükümlü ve bükümsüz ipekten mahlüten clo-
kunmuf kumaşlar 60 

İpekli jarse kumaş ve mamulitı 40 
İpek çorap 25 

111.- Pamuklu menıueat 

Altmıf 
Kırk 

Yirmi bet 

Pamuk ipliği O Sıfır 

Katlı iplik (iplik satın alıp bundan katlı iplik yapan 
müea .. eseler için) 70 Yetmit 

( a • fplitini kendi yapan fabrikalarıa 
Pamuklu ( bu iplikten dokudukları kumatlar O Sıhr 
Mensucat ( b · ipliğini sntın alan fabrikalann b• 

( iplikten dokudukları kumaılar 50 Elli 

Pamuk fanila kumaıı ve mamulltı 48 Kırk Hkiz 
Pamuk çorap (Merserize dahil) 40 Kırk 
Sun'i pamuk O Sıfır 
Vatka O Sıfır 
Üstübü 70 Y etmif 

iV .- Muhtelif mensucat 

Yünden, pamuktan (merserize dahil) ipekten, sun'i 
ipekten veya bunların mahlôtundan mamul ceket 
kazak, elbise, çocuk eşyası ve selinik fanilası, 

eldiven gibi trikotaj eşyası 40 
40 
40 
50 
60 
40 
50 
35 
20 
45 

Kaytan 
Potin bağı ve şeridi 
Dantela 
Lamba fitili 
Balık ağı 

Kordon 
Kıl tela 
Şapka taslağı Ye keçe 
Makara ve yumak laalinde iplik 
Şapka tezyini (gayrı mamul kadın, erkek şapka· 

!arını kurdeli, meşin, çiçek ve emsali madde
lerle tezyin ederek mamul hale getiren mOea-
seseler için) 20 

v. jüt 

Kırk 

Kırk 

Kırk 

Elli 
Altmıt 
Kırk 

Elli 
Otuı beş 
Yirmi 
Kırk beş 

Yirmi 

Kolan 67 Altmit yedi 
Paspas, yol paspası 33 Otuz Gç 
Jüt ve koko ipliklerindea yapılmıt ıair mamulit 67 Altmış yedi 

VI. Konfek•iyon 
Kumatı başka yerden alınıp yalnız biçip dikmek 

ıuretile veya benzer işlerle yapılan yilnden pa
muktan (merserize dahil) ipekten ıun'i ipekten 
keten, kenrlir, jütten veya bunların mahlfıtlarından 
mamul elbise, iç çamaş1r1 ve fanila, gömlek Ye 
çuval gibi hazır etya. 60 Altmış 

Vll Mahlüt mensucat 
ipek, yün, pamuk, jüt ve koko ipliklerinden yapı· 

lan mahlut kumaşların iptidai madde tenzilatı 
bu kumaşların içindeki muhtelif cinı ip ik· 
leriD nisbetine bakılmaksızın imal edildikleri 
ipliklere ait tenzilat niıbetlerinin vasati•i 
üzerinden hesap ve tatbik olunur. 

(Devamı var) 

a) M- AKA A 

inşaat - f'amirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: 26+000 kilometrelik Tepeköy-Sel· 
çuk yolunun tesviyei türahiye, sınai imalat ve makadem şo
se, 5+800 kilometrelik Güzelyalı -lnciraltı ve Ilıca branşma
nı yoHannın asfalt kaplamalı şose, 11 +975 kilometrelik.Kar
şıyaka-İzmir yolunun a falt kaplamalı şose ve kısmen parke, 
4+850 kilomet relik Mersinli·Bornova yolunun asfalt kapla· 
malı şose, 1 +283 kilometrelik Alsancak-Şehitlik karakolıı 
kısmının parke kaldırım inşaatı. 

Keşif bedeli 1194000 lira 67 kuruştur. 
Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. 

A- Kapalı eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- Şoşe ve sırıai imalat yapısına ait unıumi, fenni şart

name, asfalt beton Şaartnamesi. 
E- Hu~usi şartameler 
G- Hulasai ke)f, mesaha, sil ilei fiat cetvelleri ile mal-

zeme grafikleri ve projeler. 
İstekliler: Bu eksiltme evrakını lzmir-Ankara-1 tanbul na· 

fıa müdürlüklerirıdea 50 lira mukabilin<le tedariK edebilirler 
Eksiltmenin yapılaca~ı tarih, gün, '"'aat v~ yeri: 20.2.39 

pazartesi günü saat 11 de lzmir vılayet <inimi enclimeninde 

kapalı zaıf usuliyle yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin lıu gibi in ş '.ıntı 

hüşnü suretle ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek evrak 
ile İzmir valiliğine müracaatla alacakları ehliyet vesikası ve 

939 yılına mahsus ticaret odası vesikası. 
Muvakkat teminat 48423 lira<hr. 
Teklif mektubları: J tekliler 2490 sayıh yasanın 31,32,33 

ve 34 üncü maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri 
teklif mektublarını yukarıda yazıh saatten bir saat 
evvel İzmir vilayet daimi encümeni başkanlığına mak· 
buz mukabilinde verilecek ve po~tada vaki geciltmeler ka

bul edil mi yecektir. 

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 3169 lira 4 kuruş olan Erenköy Şaşkın
bakkal iltisak yolunun şose tamiri açık eksiltmeye konu\
muştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka en az 2 bin lirahk bu işe benzer iş yaptığına dair 
ihaleden 8 gün evvel bu iş için vilayetten alacakları fen 
ehliyet ve 938 yılına ait ticaret odası vesikalarile 237 li· 
ra 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber Q. t .939 pazartesi günü saat 14 buçukta daimi encü
meninde bulunmalıdırlar. 

Ankara Valilifıinden: 

Keşif bedeli 1372 lira 61 kuruştan ibaret buluaan hususi ida 
reye ait 6 ne.lu evin jaloji ve sineklik işi S· 1-39 pazartesi ııüııü 
Hat 15 de vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere a · 

çık eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat temin•tl 100 lira 95 kuruştur. 
İsteklilerin ~ksiltmenfo yapılacağı günden en az 8 gün evvel 

• vilayet makamına istida ile müracaat ederek bu işe girebilecek· 
lerine dair fenni ehliyet ve1ikası almaları lazımdır. Bu tarihten 
•onra vukubulacak müracaatlar nazarı itibare alınmayacak ve bu 
ıibiler ekıiltmeye 1ıiremiyeceklerdir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Akköprü' deki depolar komutanlığının mut bak ocakları 
keşfine göre tamir ettirilecektir. 

Taliplerin keşifoameyi görmek için her gün eksiltmesi 
için de 26.12.1938 pazartesi saat 10 da Ankara levazım 
amirliği satınalma komisyonuna müracaatları. 

Sinop Nafıa Müdürliil}ünden: 
Ayancık kazaıında yeniden yapılacak 5403 lira 28 kuruş ke 

tif bedelli liman deire1i inşaatı açık ek•iltmeye çıkarılmııtır. 
Eksiltme 14.12.938 tarihinde batlar ye 28.12.938 çarşamba gü· 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cfnaı Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

Mün salar 

ın,aat, T mirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme Harıta 

Ayancık kazasında yap. liman dairesi inf. 
Keşın·Malkara yolunun arasında yap. şose inf. 

7000 m. {şart. 170 kr.) 

aç. eka. 5403 28 
kapah •· 34793 84 

Stndyo binası ile İsmet Paşa kız enatitüsQ ara· 
sında yap. hafriyat işi: 8859,06 m3 

Evrak mahzeninde yap. raflar 
Bina tamiri 

,, 

ılifler, Klfnlk ve lapençlyerT allt, Hastane Lev. 

lıterilizasyon cihaı:ı: 3 kal. (temd) 
Tıbbi aliit ve edevat 
OikistriDli kola: 2 t. 

pAX. 
aç. eks. 

Elektrlk -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzmeal) 

Osmaniye kasabasının elektrik teaisatı için 
alçak tevettür şebekesinin yap. 

İzmir PTT Müd. binaın kalorif cr tesisatının tamiri 

Mensuc:at, Elbise, Kundura, Çama,ır v.s. 

aç. elu. 

" 

17718 12 

101 14 
32 05 

3376 -
484 90 
700 -

8515 20 

745 -

Elbise köy korucuları için: 50 tak. 
Çanta ara bezi: 4000 •· paz. 2600 -
Paltoluk kumaş: 930 m. aç. eke. m. 4 -

Matbaa itleri · Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

(Hava ve Zehirlı Gnz tehlikeıinden korunma aç. ekı. 3000 -
levhaları) iıimli afişlerin butır. : 27000 ad. 

' Mebily ve bUr ene ı, Mufamba·Halı v.s. 

Perde, kıl ve demir paspas ve muşamba döşen. 
Dolap: 3 ad. (tcmd) 

Nakli)' t - oşeltma - Yükletm 

paz. 1S3 40 
820 20 

Yaprak tütünleri nakli: 210 t. eç. eks. 3412 -

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Sömilı.cık: 200 t. (tashih) 
Lavemarin kömürü: 2500 t. 

MOteferrlk 

Kazma: 327 ad.-el arabası: 1S6 ad. - kiiıkü: 30 
ad.·balta: 16 ad.·tırmık: 7 ad.-la~ım mili: 5 
ad.-kazık: 20 ad.·kama: 2 ad.-keaer: 1 ad. tamiri 

Amyant hava gazı fenerleri için: 130000 ad. 
Diyarbakır sur. dabilini• teaizlik iıleri 
Yemek kaşığı: 180000 ad. 
Şakuli kesim makinesi ve teferruatı dikim evi 

4 ad. 
Bakır termosifon ve çamnıır kazanı: 2 nd. 
Yataklık pıımuk: 9800 k. 
M tkapla daire deıteresi: 1 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yağ, sa >un, şeker, balık ve yemiş: 7 grup 
lapa ak: 40 t. (te d) 
Lahana: 80 t. n 
Pırasa: 40 t. ,, 

bM deler 

pu. 

,, 
,, 

kapalı z. 
aç. eke. 

paz:. 

" ,, 

kapalı :ı. 

paz. 
,, 
" 

Ca , bardak, pamuk ipliği, pamuklu mensucat, aç. art. 
sinema filmi, porselen fincan, ipekli m nsu· 

cat v.s 
Yol edevat malzeme i: 17 kal. 
Frijider: 1 ad. 

Çini fabrikası makine alat ve edevatı: 13 kal. 
26-12-38 de aablacağı ilan edilen SOOOO kire· 

mit sahim ıından arfı nuar edildi 
Matbaa tab makinesi, makineli merdiven, ka-

pu, pencere, çubuk demir v.s. hurda •ıra 
f.ldclelc kereste fabrikası ve malzem ai 
De ır, pirinç ve linyit parçalan: 250-300 t. 
Tuvenan maden kömürü: 500 t. 
Deri ve baruk 

,, 
.. 
,, 

aç. art. 
,, 

pu. 

l105 -

9900 -
1796 -

320 -
4116 -
650 -

2800 -
1200 -
3000 -

644 38 

t. 12 -
,, 5 -

nü saat 16 da nafıa müdürlüğünde toplanacak komiıyoDda biter. 

Bu işe aid evrak şunlsrdır: 

A~ık eksiltme ,artnamHİ, mukavele projHi, reaim, ketif def· 

teri, fen i şartoamedir. 
Ekailtmeye ircbilmek için: . . 
İsteklilerin 405 lira 25 kurut muvakkat teminat vermesı Tı

caret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ile bu i•leri yapabi
lecek ehliyette olduğuna dair ihale gününden bir hafta .evvel na· 
fıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesika ı ibraz etmeıı şarttır· 

.. f '"d'" ı-~.. Ayancık kay· Keşif evrakını görmek uzere na ıa mu ur ugune, 
makamlığın ve daha fazla malumat almnk isteyenlerin de ker 

gün nafıa müdürlüğüne müracaatları il6n olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltm~ 
. Komisyonundan· 

Diyarbakır Nümune hastanesi için eksiltmeye konu1an 3 

405 25 
2610 -

1249 60 

'.l53 20 
72 74 
S2 50 

55 88 

390 -
270 -

225 -

23 01 
61 25 

158 -

742 50 
134 70 

48 07 
300 70 
48 75 

210 -
90 -
150 -

260 -

Siaop Nafıa Miid. 
Edirne Viliyeti 

A kara Valilifi 

Vakıflar U. Müd. Anlc. 
,, .. 

lıt. Sıb. Müess. SAK 
lıtaabul Belediyesi 
inhisarlar U. Müd. 

Seyhan Oımaniye Beled. Baıkan. 

, lamir PTT Müd. 

Balya Kuası Köy Kor. Elbia. Kom. 
Tophaae Lvz. SAK 
lat. Sıb. Miieaa. SAK 

28·12-38 16 -
20-1-39 15 -

12-1-39 ıs -

26·12-38 15 -
26-12-38 ıs -

30-12-38 14 30 
26-12-38 14 30 

16·1-39 14 30 

2-1-39 16 -

5-1-39 15 -

5-1-39 10 -
4-1-39 ıs -
9-1-39 14 JO 

Sıh. ve l~t. Muav. Vek. Aalr.:. lst. 10·1-39 15 -

lıtaab•I Belediyesi 
Konya K ültür Dir. 

Çaıaakkale labi1ar. Baomüd. 

Erenlr.:öy Kız Liıeai SAK 
lat. Komut. SAK 

Sinop Nafıa Mö.d. 

İzmir Balediyeıi 
Diyarbakır ,, 
Topbane Lv.z. SAK 

,, ,, 

Topbaae Lvz. SAK 
,, . 

labisarlar U. Müd. 

Yiks. Ziraat i.nst. Rek. Anlc. 
Ankara Lvz. SAK 

,, ,, 
.. . 

lat. Gümrükleri Başmld. 

26-12-38 14 30 
26-12-38 14 -

13-1-39 a kadar 

26-12-38 
26-12-38 11 -

26-12·38 14 -

6-1-39 16 -
29-12-38 10 -

9-1-39 15 -
9-1-39 14 -

4-1-39 14 30 
4-1-39 14 

16·1-39 14 -

9-1-39 10-17 
26-12-38 10 30 
26-12·38 10 -
26-12-38 11 -

Siaop Nafıa Müd. 30-12-38 14 -
lst. 3 ci icra Mem. Galata Kara· 27-12·38 15 16 

muatafapaşa cad. N. 133-135 
lıt. Defterdarlığı 9-1-39 14 -
D. O. Yolları Ank. 

Ankara Defterdar. 

Kızılcalaa•am Malmitlür. 

Barh• ,, 
,, • 

THK lıt. ŞubHi 

6-1-39 ıs -

2-1-39 
30-12-38 
29-12-38 

18-1-39 11 -

l kalem lsterlizasiyon cihazı için yapılan eksiltmede teklif e

dilen fiatlar fazla görüldüğünden eksiltmebİ 30. 12.\138 cuma 
günü ~aat 14,30 a bırakılmı~tır. 

Muhammen fiılt 3376 lira muvakkat garanti 253 lira 20 

kuruştur. 

l tekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda göre

bilirler. 
İstekliler cari seneye aid Ticaret Odas~ vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve hu işe yeter muvakkat ga
ranti makbuz veya banka mektubile birlikte belli gün ve 
saette Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlü
ğünde kurulu komisyona gelmeleri. 

• • 
2 adet dikistrin kola almscaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===,=====23.12.938 

Fi atlar Gelen Ton 
CiNSi Atağı 

Butday yumuşak 
" aert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 

Keteatohumu 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 

Kr. Pa. 

5 25 
5 5 

4 12 
13 -

4 25 

19 20 

Ku9yemi çuvallı - -

Pamuk Maydea 41 20 

K. Fındık 42 20 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 3.ıi 

Buf day 
Arpa 
Kepek 
Un 
Çudar 
Nolaut 
Mıaır 

Mereimek 
Kuşyemi 

K ceviz 

Arpa 
KutY•mi 
Kepek 
Tiftik 
Faaulya 
Suaam 

Giden 

Dış Fiatlar 

572 
144 
90 
45 
16 
22 
45 
34 
15 
u_ 
Too 

49 
50 
99 
32 
15 
18 

Tiftik deri 72 77 10 Buğday LiYerpul 3 Ol 
Tiftik Oğ'lak n Şikago 2 97 
Susam 19 17 
Yapak Anadolu 50 -

19 20 n Vinipek 2 75 
Arpa Anvers 3 O 1 

Trakya 
Mıaır Londra 3 58 
Keten T. : • 6 34 n 

Börülce 8 22 

4 30 
Fındık G. :Hamburg 

Mıaır aarı 4 '1:l • 80 L.: • 
wn = 

Müteahhitlerin Takvimi \\ 

Pazartesi 26-12 938 

Avadanlık (MMV) 1\! 871 
Haııtane alit ve edevatı (lst. Komut.} .\: S7 
Köprü ve şüt inş. (Nafıa Vek.) .l'f! 895 
Kaplıca binası ada yap. tadilat (Konya Vakf. Müd.) ~Y: 'Ol 
Pırke, kaldırım ve bordür İni. (Eskişehir Nafia M\id.) "~ 901 
Hükftmet konağı inş (Çanakkale Nafıa M.) .:'\! 902 
Yulaf (lıparta Ask. SAK) .~! 903 
Paıabahçe fabrikHında yap. tamirat (lahia. U. Müd.} ~ 903 
Buğday kırdırıl ası (Tophane Lvz.) !\! 904 
PilAvhk pirinç (Kırklareli Tüm.) .~! 904 
ŞoH inş. (lat. Heled.) J\'! 904 

Raf yap. ,, ,, J'~ 904 
Beton yo) ve kanaliıaııyon inş. (Ank. lııtrk. Hıfza. Mücı. Oir.) N! 904 
Muhtelif ecza ve ilaç ,, n ,, ,, ,, ! 90.3 
Ayazata ıiivari mekt. iltisak yolunuD taairi (lst. Beled.) .\! 904 
Elbise diktir. (lıt Beled.) J\! 904 
Şevrole kamyonlarının karoser ve şofor mahalleri imali (Çanak. Mıt· 

Mvk. SAK) .'\! 904 
iç ve dış liıtiti (lnbiı. U. Müd.) "\! 905 
Teneke ve çinko malıı:emesi (MMV) .\! 905 
Plan malzemesi çantası (MMV) ..:'\! 905 
Rüzrir ileti gilafı (MMV) ~\; 905 
Sömikok ve yerli briket (Erenköy Kız Lisesi) .\! 90S 
Cam ampul (MMV) .\! 905 
Kok (Preventor. San.tor. Oir.) .M 90S 
Fen tatbikat okulunda yap. tamir. (lll. Komut.) .;\! 905 
Kitap ve lügat (MMV) .I\! 90S 
Soyunma dolabı (lnhiı. U. Müd.} .:'! 905 
Şeytan ve vagon nrabalnrı ile çinko levha (DDY) ~\! 906 
~ektirme tekne (lnbis. U. Müd.) .\! 906 
Kuru üziim (18'. Komut.) .~~ 906 
Şose inş. (Tekirdat Vil.) • • 907 
Yol ynp. (Adana ~eled.) .I\! 907 
Nehir kenarında mevcut menfezlere gerekli kapakların yap. (Adan• 

Beled.) .I\! 907 
Palato (Siyasal Bilri. Ok.) .ı\; 907 
Gümrük ambarı tamiri (Mersin Gümr. Müd.) .ı\~ 907 
Mefr•şat (lst. Gllmr. Baş üd.) .\! 907 
Benzin (MMV) N 907 
Eşrefpaşa hast. etüv dairesi inı. (lzmir Vil.) ]\". 908 
• E.alti çuval (DDY İzmir) X! 908 
• A,hşap ev enkazı (Kadıköy Vakf. M6d.} J\! 909 
Elbiulik kumaş (Adana Beled.) .I\! 909 
• Krom cevheri (Köycetiz Malmüd.) ı\~ 910 
Harici elbise (Edirde Klilt r Dir.) X• 910 
Bu~day nakli (Toprak Mahıul Ofisi lzmir Şub.) .l\! 910 
İılı:ele tamiri (Samsun Beled.) X· 911 
Pirinç (Kütahya Aak. SAK) X• 914 
Sit ve yoğurt (Nifdtı Ask. SAK) .\! 914 
Arpa (Diyarbakır Beled.) .\'0 914 
Mefruşat (Gümrak ve lahia. Vele.) .Y• 914 
• Buğday (THK llrın Şub.) .N; 914 
Mutabiy• euası (Bornova Aslı:. SAK) .\' 915 
Buğday lı:ırdırıl. (Topha tı Lvz.) .Y• 915 
Pirinç İzmir Memleket Hnst. Baş.ab.) .i\0 915 
Köprü ve tahkimatı (Zonguldak Vali.) X 916 
• Hizmet otomobili (Konya Beled.} .\~ 916 
* Çam kömürü, tahta ve kereste (Adana Orman Müd.) J'; 916 
* Kuru çam ağacı (Kastamonu Orman Dir.) X 916 
Beyaz kadın çorabı (Tephane Lvz.) .Y! 916 
Hademe elbisesi ve palto (Toprak Mabıul. Ofisi lıd. Şub.) X· 917 
Büyülcadıı vapur iskeleai tamiri (Deniıı:b nk lst. Şub,) .I\~ 917 

Mutbak ocakları tamiri (Ank. Lvz.) ·'~ 918 
Yağ ve malzeme (MMV) X 918 
• Kuru fasulye (Edirne Gtimr. Müd.) ,:\! 918 
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24 Birincikanun 1938 

İstanbul Belediyesinden: 
... 

Muhammen bedeli Teminatı 

MeYld hekimliklerine lüzumu olan 
tıbbi alat, edevnt ve malzeme 

Eyüp diapanıerine lüzumu olan 
I 

perde, kıl Ye demir lamalı paa· 
paı ve mutamba döşenmesi 

48:l,90 72,74 

153,40 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazar· 
lığa konulmuştur. Nümunelerile evrnkları Encümea kalemin
de görülebilir. iatekliler hizalarında göale,ilen teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 26-12-938 pazartesi günü saat 
14,30 da Daimi Encümende ltulunmalıdırlar. 

~ktrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat y_e Malzeme 
Seyhan Oamaniy~ Belediye Başkanlığı?ıdaa : 

1 

Osmaniye kaaabHının Elektrik teaiaatıaın yapılma1t için 8515 
lir._ 20 kuruş keşif bedeli bulunan alçak tevettür şebekeainin ya
Ptlınası aşaQ'ıdaki şartlara 12.12.938 güpünden itibaren ~) gün 
llıüddetle ekailtmeyc çıkarılmıştır. 

851~ lira 20 kuruş keşif bedeli bulunan kasabanın alçak tevet-
16r ıebekeai montaj ve malzemesi keşif ve fenni şartnameıine uy
hın olacaktır. 

Fenni şartname ve projeleri ve haritaları görmek iateyenlerin 
~elediyemize müracaatları. 

Eksiltme 2.1.939 pazartui günü saat 16 da Belediye dajresinde 
İhale olunacağı. 

Ekıi\tmede açık pey sürüleceği. 
ihale bedellerinin yüzde 7,5 muvakkat teminat olarak alınacak

~t. İhaleden sonra yüzde 15 e iblağ edilecektir. 
isteklilerin alacak tevettür şebekesini fenni bir şekilde yap

llılğa nlahiyeti fenniyeyi haiz olduklarına dair Nafia vekaletinden ' 
)'Ya her hangi bir vilayet Nafıa direktörlüğünden veııika getir
llltleri lizımdır. 

Alçak tevettür şebekeıi ihale gününden itibaren üç ay zarfın· 
•• bitirilmedigi takdirde;müteahhidin kat'i teminat parası irat kay• 
«olunacak ve ayrıca müteahhit hesabına belediyece ikmaJ oluna• 
'•ktır. 
~ Şebekenin fenni şartna_me ve projeye uygun olduğu Nafıa ve 
iletince taatiki müteakıp ilaale bedeli Belediyeden tediye oluna· 
~lctır. T stik masraf Belediyeye aittir. 
l Şebeke fenoi şartname ve projeye uygun olmadıtı takdirde 
"\lediyece müteahhit he1abına ihmal olunacaktır. 
\ı....._ 

~sı~at-Elbise:Kuııdura-Çanıaş;-v :'. 
ı aw· 

lstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

4000 metre çanta ra bezi 4.1.939 çarşamba günü 
~Clt 15 te Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma 
.onıisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2600 
"a teminatı 390 liradır. 

Balya Kıızııst Köy Korucu Elbiseleri Komisyonundan: 

BaJya kazası köy korucuları için satın alın~cak 50 taktın 
libise 16.12.938 tarihinden itibaren 21 gün müdd{·tle müna
~~saya konulmuştur. Ceket, pantolon, palaska ve tozluk da
l) bir takımın muhtı ııımen bedeli 11 liradır. İhale 5.1.939 
Ctşembe günü saat 1 O d a komisyon mahsus hu:ımrurıda icra 

'dilecektir. 
Taliplerin ve fozla malumat almak isteyenlerin bu miid· 

"t zarfında hergün balya köy bürosuna müracaatları ilan 
lunu r. 

~a, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Konya Kültür Direktörlütünden : 

Nevi Adet Keşif bedeli Teminatı 
Dolap 3 820 L 20 K 61 L 25 K 

1 '<ıı öğretmen okuluna alınacak üç dolabın ekıiltmesinde tek 
i tclilea fiyat haddi layık görülmediğinden müddetin on gün uza· 
'-'ııııaa karar verilmiştir. 
26.12.938 tarihine tesadüf eden Salı rünü saat 14 de kültür 

ttlttörlüğü dairesinde tekrar eksiltme yapılacağı ilan olunur. 

~yat: B ~altına -Yükletme ve s. 
Balıkesir İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

l<abili tezyit ve tenkis kaydile Ağunya İnhisarlar am· 
'\tl•rmdan Bandırma bakım evlerine taşınacak 175.000 
~ ayoı kaydla Yenice İohisarları anbarlarınd~n yine Ban· 
ttba İnhisarları bakım evlerine nakil edilecek 35.000 ki 
!'-arı 210.000 kilo idare malı yaprak tütünlerin nakli İfİ 
~·12.938 tarihinden 13 1.939 tarihine kadar eksiltmeye 
tıı.ıloıu,tur. 

I İsteklilerin şartnameyi görmek ve bedeli muhammen 
~tı 3412 liranın yüzde 7,5 teminat akç~sını yatırmak 
~ te 13.1.939 gününe kadar Çanakkale inhisarlar mUs· 
•l rnüdürlüğüne müracaatları. 

~ukat Benzin-Makine yağiarıv.s. 
latanbul Komutaulıiı Satıaalma Komiayoauntılan: 

~~<lnakkale •üstahkem me•ki komutanlıiı için şartna· 
1 ı:ııucibince 2500 ton lavemarin kömürü limanda va

~-. an barında supalan teslim alınıp supalan teslim edile· 
tıtıden pazarlığı 26 biriocikanun 938 pazartesi günü 
~ 1 J de yapılacaktır. İsteklileric belli gün ve saatte 

lldıda kom1ı1tanlık satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

MÔNAKASA GAZETESi 

Müteferrik 
lnbiaarlar Umum Müdürlüfünden: 

Stokların ikmali için tüccardan anason alımıua karar veril· 
miştir. Anaaonu olup da aatnıak auu edenlerin fiat tekliflerini 
havi mektublarile 2.1.39 tarihine kadar Umum Müdürlük müaki· 
rat muamelit Şubeıine müracaat etmeleri ilaa olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Müteahhit nam ve hesabına 7 adet muhtelif teza-ah ile 

3 adet kazancı örsü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. Muhammen tutarı 7 400 lira olup ilk teminat miktarı 
555 liradır. 

Eksiitmesi 10 1.939 salı günü saat 11 de vekalet sa· 
tınalrua komiayonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
• • * Beher tanesine tahmin edilen fiyat 23 lira olan 726-1500 

adet tevhit semeri tamiri kapah zarf usulile münakasaya konul· 
muştur. lbaleıi 9.1 39 pazartesi günü aaat 11 dedir. llk teminat 
2587 lira 50 kuruıtur. Enaf veı tartnamesi 175 kuruta Ankara· 
da komisyondan alınır. 

• • • 18 adet freze tezgahı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuş
tur. Muhammen l:ıedeli 105000 lira olup ilk teminatı 6500 liradır 
Eksiltmeai 10-2-39 cuma rünü aaat 15 de vekllet aatınalma ko
miayonunda yapılacaktır. Şartnameai 5 lira 25 kurut mukabilin
de komisyondan alınabilir. 

* • • Bir adet freze tezırihı kapalı zarfla ekailtmeye konmuş· 
tur. Muhammen bedeli 17500 lira olup ilk teminah 1312 lira 50 ku· 
ruştur. Eksiltmesi 10.2.939 cuma günli saat 11 de vekalet satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her fÜD koaıiayoada ıörü
lebilir. 

• * • Bir ııdet büyük torna tezgilaı ltaoıılı zarfla ekailtmcye konul· 
muştur. Muhammen bedeli 23817 lira olup ilk teminata 1786 lira 30 
kuruştur . Eksi\tmeai 11.2. 939 cumartesi günü saat 12 de vekalet sa
tınalma komiayonunda yııpılacaktır. Şartnameai her gün komiayonda 
rörülebilir . 

• • • 37 adet tornıı. tezrihı kapalı urfla eksiltmeye koaulmuıtur. 
Muhammen bedeli 141683 lira, ilk teminah 63.34 lira 15 kuruştur. Ek· 
sıltaıesi 11.2.939 cumarteai günü saat 12 de Ankarada M.M.V. utm· 
alma komiayonundıı yııpılacalr.hr. Şartnamesi 7 lira 85 kuruı mukabi
liade Ankarada komisyondan alınır. 

• "' • B'!her tanesine tahmın edilen fiyat 25 lira olan 750 : 1000 adet 
tevhit semeri lcapıılı zarfla eksiltmeye ltonulmuıtur. lhaleai 10. 1.939 
salı rünü saat 11 dedir. İlk mominatı 1875 liradır. Evaaf ve f&rtna
mesi parasız Ankaradn komiayondan alınır. 

• • • 
1 ade~ matkaplı daire destnesi alnacaktır. Bak: İnhisar

lar U. Müd. ilanlarına. 

b) 

Adedi 

28 
2 
3 
5 

14 

ZAVEDELE 
Adana lkiuci sınıf Orman Müdürlütüntlen: 

Kilo Cinai 
Beher adet Te kilosunun muhammea 
bedeli Lira K. S. 
Çam kereste 2 -
Çam topak - 65 
Çam mertek - 16 
Çam tahta - 30 
Düren tahtHı 1 55 

425 mahlut kömür - 2 67,5 
yekun 52 260 Çam kömürü - 2 67,S 

14.I 1.938 tarihinde bilmüıayede büyük küpeli hanı müateciri 
Ali Piz.aya aatıfı icra edilen yukarda ciaa ve mıkdarı yazılı muh
telif cinste 52 parça kerestenin ve 425 kilo mahlut kömür, 260 
kilo çam kömürünün müddeti zarfıada bedelini yatırmamış oldu
ğündan depozitoau irad kaydedilerek mezkur emvalin yeniden 
satışa çıkarılması için 10 12.938 tarihinden itibaren OD beş gün 
müddetle 26. 12.938 pazarleai günü aaat on altıdaa 17 ye kadar 
aatışı yapılacaj'ı ilin olunur. 

Konya Belediye Riyaaetiuden: 

15.12.938 günü aaat 14 de ihale edileceti ilin edilen 300 lira 
tahmin bedelli Belediye hizmet otomobiline belli natte talip çık
madığındaa 26.12.938 pazarteai günü saat 14 de ilaale edilmek 
üzre arttırma müddetınin on gün uzahldıtı ilan olunar. 

Kastamonu Orman üirektirl üğüaden : 

Datlay kazası dahilinde Ayı kolu ormanında 8 ayda 
çıkarılmak şartile 154 M3 197 D3 devrik çam aj'acının 

beher gayri mamul metre mikabı 515 kuruş muhammen 
bedelle 30.1 ı.938 günü saat 14 de artırması yapılmak üze
re satılığa çıkarılmıştır. 

Taliplerin ticaret odası vesikası ve yüzde 7,5 teminat 
makbuzlariyle ayni gün ve saatte Kastamonu orman sa
tış komisyonuna müracaatları. 

* * * Araç kazasl dahilinde Değirmen Başı ormanından 
8 ayda çıkarılmak şartile 57 M3. 597 D3. ayakta ve dev· 
rik kuru çam aiacının beher gayri mamulmetre mikabı 515 
kuruf muhammen bedelle 26. 12.938 günü saat 14 de art
tırması yapılmak üzere açık arttırma usulile satılığa çıka· 
rılmışhr. 

Taliplerin ticaret edası vesikası ve yüzde 7,5 teminat 
parası makbuzlarıyla ayni gen ve saatte Kastamonu or
satış komisyonuna müracaatları. 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 

Sayfa3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Be· Tu- % 7,5 
heri tarı teminatı Eksiltme 

Cinsi Miktarı Kr. Ura L. K. Şekli Saati --- -
Matkaplı daire 

desteresi 
1 adet 550 48 7 5 pazarlık 14 

Dikistrinli kola 2000 kilo 35 700 52 50 açık 14 30 
1- şartnameleri mucibince ıatın alınacak 1 adet mat

kaplı daire desteresi ile 2000] kilo Dikistrinli kola hi
zalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 16.1.939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

ıv Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 
beden almabilir. 

V- Daire aeateresi eksiltmesine iştirak etmek isteyenle· 
rin fenni teklif ve kataloklarını ihale gününden bir 
hafta ev•eline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

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

(9378) 1-4 

••• 

Cinsi 

Muhammen % 7,5 
bedeli teminat 

Miktarı Lira L. K. Saatı 

10000 adet 500 37 50 14 Su altında kullanılmağa 
mahsus elektrik kapsülü 

22 lik uzun nişan fişeği 
22 lik kısa ,, ,, 

450000 
50000 

" 3400 255 - 14 30 

" -· 500000 
1- Şartnameleri mucibince satın .alınacak 10000 adet 

su altında kullanılmağa mahsus elektrikli kapsül ile 
5 0000 adet 22 lik (5.6 MiM) uzun ve kısa n işan fi. 
şeği ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hiz.aların· 

da gösterilmiştir. 
lll- Eksiltme 6. 1 .939 tarihine rastlayan cuma günü hiza· 

larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV-- Şartnameler parasız · olarak hergün sözü geçen Şu · 
beden alınabileceği gibi nişan fişeği numuneleri de 
görülebilir. 

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

(9190) 2-4 
••• 

1- İdaremiz.in Ford kamyonları için Zafer, Dunlop, 
Gudyer, Fayriston markalardan biri olmak üzere 32X6 
ebadında 8 adet dış ve 8 adet iç la~tik açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır . 

il - Heyeti umumiyesioin muhammen bedeli 944 lira 
ve muvakkat teminatı 70.80 liradır. 

lll- Eksiltme 26. 12.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 18 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge 
çen Komisyona gelmeleri ilan oluour. (9011) 4-4 

KEMİKSiZ KADIN 
Dünyayı hayrette bırakan 

KEMiKSiZ KAOIN 

'\ 'J'=KONOMI ve FİNANS BÜRO 

1 

Hüsnü Himmetoğlu 
Mali ve İkti adi Hi ı. avir 

Beyoğlu istiklal caddesi 388 ELA ANTOSZOWNA 

GELDİ 
Her gece TURAN lokantaaında 

Bu müıte.na 

KEMiKSiZ KADIN'ı 
muhakkak görünüz! 1 ! 

ayrıca Türkiyede ilk defa, 
7 ki.ilik 

SATURNUS 
Baletinin fevkclade programı 
Cumarteai ve pazar günleri 

ıaat 17,30 da tekmil artistlerin 
iştirakile 

ÇAYLl DANS 

1-İyi ve aağlam ticari işler 
için kredi bulur- Sermaye 
an.hiblerine rarantili iş te
min eder. 

2-En aaj"lam ve ucuz takas 
primlerini temin eder. 

J-Taku ve kliring zorhıkla
rını ilmi ve kanuni yollar
dan azaltır ve giderir. 

4- Bloke paraların muhtelif 
memleketlere transferlerini 
temin eder. 

5-Ticari muamelelere tavaasut 
eder. 

d 1 Fiatlarda zam yoktur-Liae ve tubeai için 26 Birincikanun a ihale edilecej'i O, 15, 

Komisyonundan: 

lmtiy ' "' yct:.ı 1fl«1 20 kinunevvel tarihli gazetelerde ilin edilen 200 ton aömikok maaa aogaje ediniz 
BeyoA-ltı: iatiklal Caddeai 310 -kömürünün beher tc.nunun tahmin fiatı 26 lira yazılacatı yerde 6 

Telefon : 43977 aehven 21 lira olarak intişar ettiti rörüldütünden tuhihi ilin ~ .... olunur. (9389) .,.,. ___________ ,, 

D irektörij : lur.ıei1 G.i • 

Baadchğ'ı 7u: ARTUN S...men 
t.1t illlir IOMak N 10 
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Le No. Ptrs. S GAZETESi 
Pouı la Publiclt~ s'ııdreHer 

i l' Administrntfon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Adresae T6l~graphique: 

lai:aPb111 - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Prix 
eatlaatif 

Cautioa. 
provisoire 

Moda 
d'adjudicat 

---~·~~--~--~~--~----------_;_~--...---------------~------

A) Adjudıcations au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier deı Cbargea Jours Heure 

-------

Constructfon-R~paratf on-Traw. Publlcs-Materlel da Conatrvctlon-Certogrephle 

Conıtruction bitine Sce Port au Bourr 
Ayancık. 

Constr. de 7000 m. de chauas~e a route Ke
ııan·Malkara (cah. eh. P . 170) 

Trav. de creusemenl ı/route bit. atudio et 
lnstitut de Jeuncı Filles ismet pao• : 
8859,06 m3 

Fabrkation etagerea dnns eave dea archivea 
Reparation batiase 

Publique 

Pli cach 

" 

5403 28 

,4793 84 

17718 12 

101 14 
32 05 

405 25 Dir. Trn. Pal.. Sinop 

2610 - Vilayet Edirne 

1249 60 
" 

Ankara 

l'>ir. Gen. Valc.oufı Ankara 

" 

28-12-38 16 -

20-1-39 15 -

12-1-39 15 -

26-12-38 15 -
26-12-38 15 -

Prodults Chimfques et Phermaceutlquee-lnatrumente Sanftelrae-Fournfture pour HISpltaux 

Appareil ııteriliaateur : 3 p. (aj.) 3376 -

lnatruments de chirurgie et artieles ııantaires Gre İl gre 484 90 
CoUe avec dextrine : 2 t. Publique 700 -

Electrloite-Gez-CheuffaGe Centrel (lnstellatlon et Meteriel) 

Reparation chauff age cen tral bit. P. T . T. 8 
l:r.mir 

lnsal. reııeau de base periode pour l 'installa
tlon electrique bourg Osmaniye 

Publique 

" 

745 -

8515 20 

Habillament - Chausaurea - Tlasue - Culra 

Costumes pour garde ebampetre : 50 com· 
plets. 

Toile pour saes : 4000 m. 

f.toffe pour pa~etota : 930 •· 

Publique 

Gre a gre 2600 -
Publique le m. 4 -

Ameublement pour Hebltation et Bureeus-Tepiıeerle ete. 

Rideaux, paillasson et toile c:iree Gre a l"re 153 40 
820 20 Arıaoires : 3 p. (aj.) 

Traveux d'lmprlmarle-Papeter:!! 

lmpression des affiches colorees (plaqucı Publique 3000 -
contre lea gaz asphyxiant) : 27000 p . 

Transport - Chargament - Diohargel'ftant 

Transport de feuilleı de tnbaca : 210 t. 

Combustlble- Carburant-Hulles 

Charbon laveaarin livrable aous palan dans 
bat111u a Çanakkale : 2500 t. 

Semi-coke : 200 t . (rectif .) 
liHwera 

Rep. piochea: 327 p. brouettcs: 156 p.- ra· 
teaux: 7 p.- pivot p. canaliaation marteaux 
ete. 

Chaudiere pr. linge et thermoaiphone en 
cuivre: 2 p. 

Coton pr. Jit: 9800 k. 
Amiante pr. bec de gaz: 130.000 p. 
Trav. tie proprete a la ville de Diyarbakır 
Scie circulairc avcc perforateur: 1 p. 
Cuillers: 180.000 p. 
Machıne verticaleıı pr. couper neceıısaire pr. 

la maison de couturc No. l: 41 p. 

Pltov1alona 

Huile, savon, suere, poiııııon et fruitı : 7 
groupes. 

Epinards : 40 t. 
Choux : 30 t. (aj ) 
Poirreaux : 40 t. (aj.) 

B) Adjudicatıons a la surenchere 
F abrique de cbarpentc et aeceıısoires. 
Morceaux de lignite laiton et fer : 300 t. 
Cbarbon tout venant : 500 t. 
Cuirs et boyaux. 
Frigidaire: 1 p. 

Machines, articlea et instruments de f abrique 
de f aience: 13 lot.9 

L'adjudieation en hausse qui devait avoir lieu 
le 26. 12.38 pr. la vente de 50000 tuileıı iı 

ete annuleo 
Macbine a imprimer, cebelle meeanique, porte, 

fen~tre ete. 

Articles de reparation de route : 17 lota 
Verre, fil et tissuı de coton, fılm cinemato

graphiquc~ isolateura, tiaaas en aoie ete. 

Publique 3412 -

Gre a gre 

la t. 26 -

Publique 

n 
Publique 

" 
Gre a gre 
Pli cach. 
Publique 

Pli eac:Ja 

Publique 
Gre a rre 

" 

320 45 

4116 -
2105 -

650 -
9900 -
1796 -

2800 -
12CO -
2000 -

Publique la t. 12 -
n • 5 -
• 

P•blique 

" 

Publique 

• 

253 20 

72 74 
52 50 

55 88 

390 -
279 -

23 01 
61 25 

225 -

48 07 

308 70 
158 -

48 75 
742 50 
134 70 

210 -
90 -

150 -

260 -

Com. Ach. Oir. Hyr. et Assiat . 30-12-38 14 30 
Soc. Cafaloflu 

Com. Perm. Municipalite latanbul 26-12-38 14 30 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tacbe 16-1-39 14 30 

Dir. P.T.T. lzmir 

MHicipalite Osmaniye Seyhan 

Com. Aeh. BoYrg Balya 

Com. Acla. lntead . lıt. Tophane 
Com. Acb. Dir. Hyr. et Aasiat. Soe 

CafaloR-b 

5-1-39 15 -

2-1-39 16 -

5-1-39 10 -

4-1-39 15 -
9-1-39 14 30 

Com. Perm. \ıtunicipalite latanbul 26-1!·38 14 30 
Dir. Culture Konya 16-12·38 14 -

Com. Adı . Ministere Hygiene ADk. 10-1-39 15 -
et lst8Qbul 

Dir. Principale Monopolea Çanak. 13-1-39 - -

Com. Aclıı. Coıamand. lst. Findikli 26-tı-38 11 -

Com. Ach. Lycee Jeunes Filles a 26-12-38 
Erenk6y 

Dir. Trav. Pub. Sinop 

Co•. Ach. lntend. lst. Tophane 

" Munidp. l:ımir 
• Diyarbakır 

Com. Acb. Econ. Monop K.tache 
Com. Ach. lnteııd . lat. Tophane 

,, 

Dir. lnstitut Arrieole Ankara 

Com. Ach. lıat. Ankara 

• ,, 

Dir. Fiac Kmlcalaamam 
Dir. Fiıc Bartia 

• 
Ligue Aviatio• Turque Suc. lat. 
S eme Bureau Exccatif lııt. Galata, 
Karamuııtafapaşa Cad. N. 133-135 

Oefterdarat lat. 

2 eme Expl. Ch. Fer Ankara 

Defterdarat Ankara 

Dir. Trav. Pub. Sinop 
Dir. Veates DouanH lstanbul 

26-12-38 14 -

4-1-39 14 30 

4-1-39 14 -
6-1-39 16 

29-12-38 10 -
16-1-39 14 
9-1·3' 15 
9-1-39 14 

9-1-39 10 -

26-12-38 10 30 
26-12-38 10 -
26-12-38 11 -

2-1-39 
30-12-38 
29-12-38 
18-1-39 11 -

27-12-38 15-16 

9-1-39 14 -

6·1-39 15 -

30-12-38 14 -

Memento des Fournisseurs 

Lundi 26-12-938 

Artieles d'outillage (Min. Def. Nat.) No 871 
Inııtrument de cbirurgie (Command. lıt.) No 878 
Conıtr. pont et ehute (Min. Trav. Pub.) No 893 
Rep. iı la bat. cıaux tber ales (Dir. Vakoufs Konya) No 901 
Constr. bordure parqnet (Dir. Trav. Pub. Esliıehir) No 901 

,, konak rouvernemental (Dir. Trav. Pub. Çanak.) No 902 
Avoine (Com. Aeb. Milit. Isparta) No 903 
Rep. a la fabrique de Paıabahçe (Dir. Gen. Monopoleı) No 903 
Trav. de eanaliaation (Dir. Hyg. et Asııist. Soc. Ank) No 904 
Medicaments (Dir. Hyr. et Aasit. Soc. Ank.) No 903 
Broyage de ble (lnt. Tophane) No 904 
Constr. ehaa~see (Mun. lstanbul) No. 904 

., titag~re ( ,, ) No 904 
Rep. route a Ayazağa (Mun. lıt ) No 904 
Confection de costumes ( ,, ) No 904 
Fabrication dea plaecs pour chauffeur dee eamionı; Chevrolet (Conı · 

Ach. Place Forte Çanak.) No 904 
Cbambre a air et pneux (Dir. Gen. Monopoles) No 905 
Articles en zinc (Min. Def. Nat.) No 905 
Saca pour plan ( ,, ) No 905 
Hou11e pour appareil de vent (Min. Def. Nat.) No 905 
Combuııtible (Dir. Lycec de Jeunes Filles a Ereok.öy) No 905 
Ampoulcs en vitre (Min. Def. Nat.) No 905 
Coke (Oir. Prennt. et Sanat.) No 905 
RP.p. a la bit. ecole application de •cience (Csmmand. lat.) No 905 
Lıvre et dictionnaire (Mia. Def. Nat.) No 905 

ta 

1 
Yılı 
31. 
day 
ıa 

I< 

bir 
htı 

tetl 

Garde ·robc (Oir. Gen. Monopole•) No 905 
Plaque de zinc et draizine et voiture pour bagares (Ch. de Fer Etatl y 

No 906 
Coque de moteur (Oir. Gen. Monopolea) No 906 
Raisins secs (Command. lst.) No 906 
Conatr. chaussee (Vıl. Tekirda~) No 907 

,, route ete. (Mun. Adana) No 907 
Paletota (Dir. E~ole de Scienceı Politique!i) No 907 
Rep. b!t. d epôt (Oir. Douanes Mersin) No 907 
Articlea d'ameublement (Dir. Prıneipnle Douanes Iet.) No 907 
Benzine (Mfn. DM. Nat.) No 907 
Constr. local pour eluve (Vil. lzmir) No 908 
• Saca en canOYas (Ch. de Fer Etııt) No 908 
Etoffe pour cos~umes (Mun. Adaca) No 909 
Costumes (Oir. Culture Edirne) 910 
Transport de bles (Officc de Cereale iı lsmir) No 910 
Rep. echelle (Mun. Samsan) No 911 
Riz (Com. Ach. Milit. Kütahya) No 914 
Lait et yothourt (Com. Ach. Mılit . Niğde) No 914 
Orre (Mun. Oiyıırbııkir) No 914 
Articles d'ameublement (Minist. Douancs et Monopoles} No 914 

,, de sellerie (Com. Acb. Milit. Bornova) No 915 
Broyage de ble (lntend. Tophane) No 915 
Riz (Cbef Med. Hôp. Reg. lzmir) No 915 
Trn. de renforcement (Vıl. Zonıouldak) No 916 
Bas (lntend. Tophane) No 916 
Coatumes et paletot (Office de Cereales lat.) No 917 
~ep. ecbelle Büyükada (Dir Denizbank Suc. Ist. ) No 917 
Rep. foyer (lnt. Ankara) No 918 
Huile et article1 pour le polygône .le tir (Min. Def. Nat.) No 918 
• Haricots ıeeı (Dir. Ventes Douanes Eliirne) No 918 

İstanbul Asliye Birieci Ticaret Mahkememesinden : 

Devlet DemiryolJarı ve Limanları Haydarpaşa işletme ro6' 
aürlüğü (Haydaı paşa) eşyayı ticariye ambarmda mevcut ol~' 

·mahkemece satınalmasına karar verilen 28 çuval ve kliÇ" 
bir tahta sandık derurıundıı 12-19 milimetre kutrunda d:~ 
mir perçin çivisile 12-19 miliınP.tre kutrunda demir so01L1 1~ 
çiviyi almak isteyenlerin satış için tayin edilen 2!· 12 9}ıJ' 
salı günü saat 10 da mahallinde hazır bulunmaları ılan ° 
nur, 

Edirne Gümrük Müdürlüğünderı: 
·ııl· 

Gümrükte m •vcut tesahüp edilmeyen e~yadan 151 Çll' ~' 
da 14770 kilo fasulynnın 15.12.938 perşembe güoÜ ~'~· 
14 de "yapılan aleni müzayedesinde talipler ta rafından sur ,, 
len pey gümrük resmini korumadığı için ihalesi yapıl alll:, 
mamış ve ecnebi memleketlere ihraç kaydile 26.12,938 Ptl, 
zartesi günii saat IO da tekrar müzayedeye konuıaınsı 
komisyonca karar verilmiştir. ,·~ 

Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerile beraber belli g00

1 
rı 

~aatte gümrükte müteşekkil iatış komi yonuna müracaat' 

ilan olunur. 0J' 
istekliler kanuni şartları oüınrük idaresinden .sorup 

renebilirler. 

tltu 
tir. 
tia 


