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tl) Münakasaıar 

işlerı. Malzeme. Harila 

llı.ırı ,irket' b. .. .. d h . " ı ınası onun e rı tım ın~aalt 

ta . ., altındakı kahve ve diikkanlAra yap 
ll'ııtat 

lı11ı· 
'Ye kışlasınd ve Haydarpaşa haııtantsinde 

l'ııp t . · nmırat 
a.yscrı l' . r v~ ı konağı ınş. 

8 ~a~a·Soma yo~urıun araııında 5100 metrelik şo· 
tııın 

ole~ Onarılması 
Ukte deniı fabrikasında iki ambar inşaıı 

Klinik ve İspençiyari al.it, Hastane 

'
1 ırı k 

5 u attar: 30 k. - aıit: 10 k. (Bak: mahrukat 
Utununa) (te.md) 

~ .. 
~al, Elbise, Kundura, Çama~ır V•S. 

'~ut baytar gardiyanları ıçin: 6 ad. 

~~~ 
rukat, Benzin, Makıne yı:ıgla 

tııt• 
tı:ırı: 20 t. - iyi gres yag-ı: :375 k. - vakum ya-
p • 495 k. - beya:ı: üıtüpü: 100 k. - renkli üstu· 
~· 100 k. - mazot: 6000 k. - aıııt: 10 k. - mai 

Ukattar: 30 k. (temd) 

, .. 
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fyo ~ 
'nı rı doner köprüsii çukur ıksa malzcme:;İ 
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~kıtı .. YkcPınak için demir kalıp: 6 ad. 
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oıı~ f_ırça temiz.lem maxıne•İ: 1 ad. 
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!Da,t ~ 
go:du çelik doıya dolabı : 8 ad. 

~t~ak 
Zilhıre. Et, ~cbz • v s. 

11dcy . -
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1\ ı ahar: 7 8 t 
't Ctc\tİJ:: 7 8 ' • 

trc • t. 
Ya~· l · ,5 t. (temd) 
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İnşaat - r mırat-Natıa i leri 'IC Malze nesi-H· rita 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Selimiyc kışlasınd.t Haydarpaşa hastanesinin işgal et
tiği kovuşlardau bir tanesinin ve tavan kirişlerinin tamiri 
ihalesi açık eksiltme ile 21 şubat 938 pazartesi gilnü 
saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 363 
lira 60 kuruştur. İJk teminatı 28 liradır. Sartname i her· 
gün öğleden evvel komisyonda görülebili;. İsteklilerin ilk 
teminat makbuzu veya mektuplarile beraber 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü m ddelerinde yazılı vesikaları ile 
beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komu
tanlık sahnalma komi yonuna gelmeleri. 

Kayseri Vilayetinden: 

1 - Eksiltmeye ·onulan iş: Kayseri merkeıinde yapı
lacak Vali Konağı inşaatı olup bedeli keşfi 38502 lira 36 
kuruştur. 

2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair 

fenni şartname. 
[- Hususi şartname 
F Keşif cetveli, silsilci fiat cetveli, metraj cetveli 
G Proje grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Kayseri nafıa 

müdüriyeti ve vilayet daimi encümeni kalemlerinde göre
bilirler. 

3- Eksiltme 2 l.2.938 pazartesi günü sn at 15 te En
cümeni vilayette yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2888 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Nafıa vekaletin· 
den tasdikli ehliyet vesi! ası ve fenni mes'uliyeti olacak 
diplomalı mühendis, mimar veya fen memuru istihdam e
deceklerine dair Noterlikten tasdikli taabhüdname. 

6- Teki f mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar encümeni vilayete getirilerek eksiltme 
komiflyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet muay
yen saate kadar gelmiş olması ve dı zarfın mühür mu
mu ile kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

İzmir Vilayeti Dnimi Encümeninden : 

Eksiltmeye konulan iş: Bcrgam -Soma yolunun 4+000·9+ 
100 kilometreleri arasındaki 5100 metrelik şosenin esaslı 

onarılmaıı. 

Keşif bedelı: 16489 lira 32 kuruştur. 
Eksiltme: ıo.ı.938 tarihine rasthyan perşembe gunu 

saat 11 de İzmir İli Daimi Encümeninde kapalı zarf usu

lile yapılacaktır. 
İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. ba-

yındırlık işleri genel şartna es!, fenni ve hususi şartna
me, ve projeleri lzmir·Ankara-lstaııbul nafıa müdürlükle-

rinde görüp inceliyebilirler. . 
Eksiltmeye girebilmek için: isteklilerin 1237 lira mu

vakkat teminat ve nafıa vekaletinden alınmış müteahhid· 
lik \'esikası ile Ticaret odası vesikasını teklif mektubla
rile birlikte yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar İzmir vilayet daimi encümeni baş
kanlığına teslim ederek roakbuz almaları lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Marmara Üssübahri K. S:ıtmalma Komisyonundan: 

1- Gölcükte deniz fabrıkalanna ait olmak üzere yek· 
diierine bittişik iki amb r Y ptırılacoktır. 
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Tahmin edilen keşif bedeli 4375 lira 96 kuruştur. 
2- Şartnameleri ile keşifaame ve projesi İıtanbulda 

Kasımpaşada deniz levazım satınalma komisyonunda İz
mitte Üısübahri K. satınalma komisyonunda olacaktır. 

4- Eksiltme, açık eksiltme usuliJedir. 
3- Eksiltme 10.2.38 perşembe günü saat 14 de İz

mitte Üsıübahri K. Satmalma Komisyonunda olacaktır. 
5- Muvakkat teminat 328 lira 20 kuruştur. 
6 ~ İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden almış oldukları vesikalarla 
istinaden Nafıa Müdürlüklerinden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret odası vesikaları 
ile gelmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

• • • 
10 k. Hit ile 30 k. mai mukattar alınacaktır. Bak: mahrukat 

siltununda Çanakkale r,~st. Mvk. SAK ilanına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

• • • 

6 tane kapul alınacaktır. Bak: 2 inci sahifedekı (:,t, Be
lerliyesi ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine ya~lan \'. s. 

Çanakkale Mat. Mvk. Satınalml\ Komiıyonundnn : 

Çanakkale mustahkcm mevki inşaatı istihkamiye için 20000 
kilo benzin 375 kilo en eyi gres yağı 495 kilo en iyi vakum ya· 
ğı 150 kilo en iyi valvalin yağı, 100 kilo b• yaz üstüpü, 100 kilo 
r~nkli üstüpü. 30 kilo mai mukattar, 6000 kilo teneke içinde ma
zot 10 kilo asit eksiltmesine talip çıkmadığından pazarlıkla alı

nacaktır. Alınacak benzinler kimyevi ve yağlnr hikemi evsafa 
tabidir. İlk teminatı 466 liradır. Talihlerin ihale günü olan 8 :ı;u· 
bat 938 salı günü saat 15 te vesikalaril~ Çanakkalede Mst. Mvk. 1 

aatınalma komiıyonuna gelmeri. 

* * • 

Kaynamış İngiliz Beziri 80 t. ince Beziri 4 t. neft 
5 t. sikatif 1 t. alınacaktır. Bak: Devlet Demiryolları 
ilanlarına. 

M iitef errik 

Devlet Demiryollara ve Limanl..ırı İşletme U. idaresinden 

~luhaınmen bedeli 4825 lira ol<Ltı \fyon IJiiner kiipribii 
çukur il.,,m malzemesi 4.:~ .. 938 cuma giınii saal 1 S.30 ıla 
kapalı zarf ıı::ıulu ile \nkarada idare biııa~ıııdu -;atın alına
caktır. 

Bu işe girmek İ:,tiyenlerin 361,H7 lir,ılıL: muvakırnt te
minat ile kanunun tayin ettiği rn ikaJarı 'e tekliflerini ayni 
gün aat 14,3 a kadar komisyon n+•liğine 'ermeleri Jii
:mndır. 

Şartnameler para..,ız olarak Arıkarada Malzr.me dairesin
den, Haydarpa:tada Te!';ellüııı ve ~evk :;-efliğinclen dağıtılmak

tadır. 

İstanbul Leva zım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

I~taııbulda Maltepe askeri li esi ile l\laltepe piyade atı§ 
okulu ve Bursa lic:e:,İ için üç adet 1,;aınaşır kurutma maki
nesi ek iltme ine talıp çıkmadığından 8-2-938 ~aı. giinii -.aat 
ı 4,30 da lstanbnl levazım amirliği ~atınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Hep-.inin tahmin bedeli 9000 lira, ilk teminatı 
675 liradır. Şartname i komisyonda göriilebihr. fı:.teklilerin 
kanuni belgeleriyle beraber helli saatte komisyona gelmel~ri. 

Çanakkale Must. Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkalede inşaatı istihkimiye için iç kutru 60 am. ka· 
lınlığı 9 sm. büz yapmak için demir kalıp 3 adet iç kutru 80 sm. 
kahnhğt 11 sm. büz yapmak için demir kalıp 3 adet "Tulleri bi· 
rer metre olacaktır,.. Demir kalıp 15 ıubat 938 lllh ıünü uat 
11 d~ ÇanakkaJede Mat. MeYki aatınalma komisyonunda pazar
lıkla utan alınacaktır. Talihlerin kati teminatları ile Ye kanunun 
2, 3 incü maddelerindeki v.sikalarile birlikte istenilen günde 
komisyonumuza gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı beş kalem mutbak edevat makinaları 
pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlığı 7.2.938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İstekliler evsafı görmek üzere hergün öğleden sonra 

MMV satuıalma komisyonuna müracaat ve pazarhğa gi· 

,-------------------------------~ İstanbul Belediyesinden: Ü Z A V E D E L 15 ·r 
~------~ :· ı 

lb) 

Baytar gardıyanlarına lüzumu olan 6 tane kaput 
pazarlığa konulmuştur. Bunların hepsine 96 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Kumaş nümunesile evrakı Encümen 
kaleminde görülebilir. İstekliler 4.2.938 cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~-----------------------------~ 
receklerin belli gün ve saatında komieyoo<s gelmeleri. 
Cinı ve miktarı 

1 adet ekmek kesme makinesi ve teferruatı 
adet kahve ve baharat değirmeni 
adet püre makinesi 
adet 1 imon püresi makinesi 
adet bıçak bileme ve fırça temizleme makinesi. 

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri U. Müdürlüğünden: 

Umum müdürlüğümtiz ihtiyacı için satın alınacak olan 
3600 adet sondaj balonu hakkında 28.1 .938 tarih ve 5927 
numaralı Ulus gazetesinde çıkan ilanda muhammen bedel 
4500 lira olacakken daktilo hatası olarak 2500 lira ve 
ilk teminat da 337 lira 50 kuruş yerine 187 lira 50 ku
ruş olarak yazılmış ve o şekilde çıkmış olduğundan yu· 
karıdaki şekilde tashihi ilan olunur. 

Ankara Mektebler Sahnalma Komisyonundan: 

1- Ankara erkek lisesi ihtiyacı için şartname.i mucibince 
n mektebdeki nümune1iM göre 8 ddet 4 göılü çelik doıya 
dolabı açık eksiltme usulile ulın alınacaktır . 

2- Tahmin edilen bedel 1120 lira olup t~minat akçesi 84 li· 
radır. 

3- Eksiltme 15.2.38 salı günü saat 15 de Ankara postahane 
caddeıinde mektepler muhasebeciliği binnı;ı içinde toplanan sa
tınalma komisyonunca yapılacaktır. 

1 Şartnameler hergün erkek lisesinde görülebilir. 
5- Taliplerin yüzde 7,5 teminatlaranı mektepler muhasebe· 

ciliği veznesine yatırmaları ve eksiltme için tayin edil~n gün ve 
saatte yukuda adı ıreçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Korniayonundan: 

Tümen Birlikleri için 19500 kilo sadeyağı kapalı zarf· 
la 18.2.~38 saat 14,30 da alınacaktır. Teklif mektubları 
bir s at evveline kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 
IY500 lira ilk lernina tr 1462 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
162 kuruş mukabilinde kemisyondan alınabilir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere herglin ve eksiltmeye iştirak 
için belli ıün ve saatte teklif mektubları ve kanuni vesi· 
kalarile Lüleburgazda fümen Sahnalma. Komisyonunda 
bulunmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

Ankara garnizon müesseseleri ihtiyacı için 90.000 ki · 
lo koyun etinin kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiyat 
pahalı görüldüğünden 7.2.938 saat 14 de Ankara Leva
zım Amirliği satınalma komisyonunda pazarlığı yapıla
caktır. Muhammen bedeli 40500 lira ilk teminatı 3037 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 203 kuruş mukabilinde ko
misyondan alınır. Kanuni vesika ve teminatla belli saatte 
komisyonda bulunmaları. 

* * *Harb okulu i~iıı 7800 kilo karnahalıarııı açık ek~illnıeı:ıi 

2B.2.938 aat 15 de Ankara Le' mm &mirliği atınalma ko
misyonunda yapıla<·aktır. 

Muhammen bedeli J;}60 lira ilk t eminatı t 17 liradır. 

Şarlname~i komi yon da görülür. Kanuni 'e ika ve tt miııatla 
helli aatle komi yonda bulunulma ı 

* • * Harb okulu için 7800 kilo kerevizin .ıçık eksiltmesi 
28.2.1J3H saat 11 de Ankara levazım amirli~i "'atınalma ko
ınisyoııunJa yapılacaktır. 

:\lulıammen h~dcli ] 170 lira ilk tem inalı 87 lira 50 ku· 
ru~tur. ~artnaıne i komisyonda goriilt.ir. Kanuni Vf'"ika VP. · 

tP.nıiııntla lıcllı saatte komi:=.ycnda bulunmas ı . 

l tarıbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gümüşsuyu hastanesinin 1500 kilo tereyağı vermeyi 
taahhüt eden üstenci namı hesabına 1128 kilo 650 gram 
tereyağına ihale günii talip çıkmadığından pazarlıkla iha
lesi 21.2.938 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Mu· 
hammen tutara 1128 lira 65 kuruştur. İlk teminatı 85 li
radır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komi yonda gö- 1 

rülebilir. İsteklilerin ilk teminatı makbuı veya ınektubl<1-
rile beraber ihale giimi vakti muayyenincle Frndıklıda ko
mutanlık satınalına komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Vesaiti nakliye resn inden olan borcundan dolayı b• • 
altına alınan Eskis markalı ve 2486 takse otomobili 
matyada İtğırak sokağında 2 numaralı evin önündeki 
sada 7 .'l.938 pazartesi günü saat l 4 de açık arttırma 
satılacağı ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Samatya Maliye Şubeıine borçlu Yedikule Tathkuyu • • 
22.24 sayılı yerJe icrayi san' at eden Nepton Saydi Bahri ~ •ı 
Aaonin Şirketinin 27-1-938 tarihinde ilin edilip 28-1-1938 tarı • 
de müzayedesine mübaşeret edilen eşyadan aşağıda cinıı ve e • 
fı yazılı makinelerin kat'i ibaleıi 4-2-1938 tarihine müaadif cO ' 

rwnü saat 14 te yapılacatı ilin olunur. ' 
Aded Cinai Evsafı 

1 Ağ Örl'Ü makinesi Franıız mamulatı, .105 ditl• ' 

At örgü mak;ncs; ~~ :;:;~,.~~ :~. m:l::.::;, :ı 
·r ' metro boy, 305 metro en, bı • • 

Şartnamesi mucibince 3500 kilo soda pazarlı~ : 
satın alınacaktır. 

~- Eksiltme 4·11 938 tarihine rastlıyan Cuma günü s 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki ,41ı ~ı Komisyonunda yapılacaktır. 

3-- Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü g 
Şubeden alınabilir. 

4 İsteklilerin pazarlık ıçm tayin .. dilen gün 
saatte 0 

o 7,5 güvenme paralariyle birEkte yukarıda adı g 1 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. (394) 4-4 
• 

* * 
Paşabahçe Müskirat fabrikası için şartnamesi . 

cibince satın alınacak l adet 1 tonluk seyyar 
iskele vinci 18.1.938 tarihjnde ihale edilemediğinden 
niden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2-Montajı da dahil vincin bütün teferrüatile muh11 

men bedeli sif İstanbul 8000 lira ve muvakkat tecnio• 
600 liradır. 

3-Eksiltme 15.2.938 tarihine rastlıyan Sah günü s• 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Al• 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4-Şartnameler parasız olarak hergün sözii 
şuberlen alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar fcll 

mufassal teklif mektup ve lrntaloğlarını; kaldırma ve 1 

dirme ve fren tertibatını açık olarak gosteren resimletl~ 
kataloğlarmı birinci sınJf bir firma olduklarını göstd' 
evrakı eksiltme güniinden en az 7 gün evveline ka. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar ŞubeS1~ 
vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek için de tt 
liflerinin kabulünii mutazammın vesika almaları lazınıd1 

6-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve s11' 

te 5 ci maddede yazılı vesika :e yüzde 7,5 g~ve_n~e 
1 

rasile yukarda adı geçen Komısyona gelmelerı ilan ° 
nur. (431) 3-4 

* • • 
- Şartname ve projesi mucibince Kayseride ys.P;, 

rılacak Başmüdürlük binası inşaata kapah zarf usuh> 
eksiltmeye konmuştur. 

2 Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ve 
teminatı 2460.10 liradır. b 

3- Eksiltme, 10- 11-938 tarihine rasthyan perşeO' ( 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şub 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . ıı 

4 · Sartname ve projeler 1.64 ıira bedelle lnhisısr 
u~um Müdürlüğü İnşaat Şubesiyle Ankara ve KaY5e 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. , 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek i teyenlcrin fenni e"' 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek llY 

rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. ., 
6- Mühürlü teklif mektubunu; kanuni vesaik ile 5 ı 

ci maddede yazılı ehliyet vesikasrnı ve yüzde 7 ,5 g~ 
venme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ıı>aıır 
kasa günü en geç saat 1 O a kadar yukarıda adı geÇ, 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde f/ 

rilmiş olmalıdır. "B,, (46•) 3 - 4 
• 

* • ' 1 - Şartnamesi mucibince 17,000 kilo bel ipi pııı 
lıkla satın ahnacaktır. , 

2 - Pazarlık, 8 ll.938 tarihine rastlıyan salı günü ~ 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A' 
Komisyonunda yapılacakhr. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geÇ 
Şubeden alınabilir. . ~ 

4- isteklilerin pazarlık için tnyin edilen gün -ve s f 
te yüzde 7,5 güvenme par1larilc birlikte yukarda adı j 

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (465) 3 
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j E.1. Du Pont de Nemours eı Cie de Nerwburgh (.iJ' 1. 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
fBourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul J 

' S U N A R ---=-==== 

'l 
"'-efruşat ·• !':J 

2 - ı - 1938 

Kıya s kabul etrnez nefasette dö~eme· 

\ik ve dekorasyon malzemesi, sofra ör-

1 

tüleri, YIKANABİLİR perdelik TON· 

: TİNE kumaşları. ı:;] 
S1tltıi Malzeme: İmtiyazı Du Pont tarafından 

.. NEOPRENE,, sentetik kauçuiundan 
Teya saf kauçukdan yapılmış hastahane 

Fİ AT LAR l Cours officıelı l 
Afion (Opı ı m) 

Huğday yumuşak lBle tendre} 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble rouxl 
Arpa Anadol {Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 

Aşagı (Moins) Yukarı (Pluı;J 

5 32 
5 22 50 

... 6 -
4 12 50 
5 -

5 37 -

·.·ı 

ve sıhhi bezleri, korseler için kumaşla r, 

izcilerin ve Ordu Teşekküllerinin k ul
lanması için mastalya yapılmasına ya· 
rayan kauçuklu mensucat. ı 

Peynır kaşer (Fromaıe kachcre) 
• Nohut iri(Poia chiche) 
·~ ~ Yulaf {Avoine) 
'J 

ı 1 

Yapak Anadolu (Moh~ ire) 

C:iltciıı·k : Yıkanabilir ve su geçmez cild bezleri-
•J ni gösteren muhteşek bir kolleksiyon :•. Keçi kıh (Poils de Chevre 

Kuş yemi (Millet) 
Zeytin yagı I.ci yenıeklik (Huile d'ol.) 38 47 ::l lJ ve su geçmez kiğıdlar. 

Çak• Otomobil : Su ge;mez kauçuklu bez· 

leri, imtiyazı Du Pont fabrikasinca 
ahnmıt "NEOPRENE,, sentetik kauçu· 

r.•ı 1 
Mısır sarı (Ma1s jaune) 
Kaplıca 

; 1 _G_ü_z_Y_ü_n_ü~ 

4 30 -
3 20 -

ğundan yapılmış bezler ve macunlar. 
~~J GELEN (Arrival'e5J 

l
•:ı Afion (Opium) k 

GİDEN (Exportation) 

için hubusi ın;ıllar 

,. 
" n 

Buğday (Ble) 
Arpa (Orgc ) 

Çavdar (Seig l!!!) 

2H6 
l06 

Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 

100 
1200 

4Yakkabı 
~ı Çantası 
't apkaıar " " 

,, 
,, 
,, 0 rba ve bavul ,, 

•y 
l'll 'lğrnurluk için kauçuklu ku-

aşıar : A!lker Ve sivillere yağmurluk yapmaga ya 
rar gayri kabili kıyas kauçuklu kumaşlar. 

!f:·.ı Un (Farineı Mısır (Mai's) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 

152 
120 

Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia chiche) 
İç fındık (Noıa dec.) 
Un (farine) 
KıJ (poil) 

30 -
5 

l.:
'l Fasulye (Haricot sec) 

Pamuk ( Coton ) 
Yapak lMohaire) 
Yulaf (foin l 

15 
49 50 
18 -

Yapak ( Mohaire ) 
K fındık (Noi1ette) 
İç ceviz 

Cum~uriyet Or~ular1 [:

' ] Susam (sesame) 
Kuş yı· rn i (Mille t) 
Mercimek llcntille) 
Noh ut (Po is Chıche ) 

48 23 DİŞ FİATLAR 
(Marchea Etrangera) 

Rugday (Ble) Liverpul 5 25 
.. ., Şikago 4 36 

MÜTEAH İDLEl<İ 
Taahhud edecekleri malların en yüksek cinslerini ve 
bilhassa kauçuklu kumaşların şartnamesine en uygun 

olanını buiurlar 

ı.
':I I Zeyti n yağı (Huıle d'ol.) 96 50 

B. Pey nir tFromage B .) 
T iftik 
İç fındık (Nois. de c:. ) 

n " Vinipek 5 84 
Arpa ( Orge) Anvers 4 55 
Mııır (Maia) Londra 3 94 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 82 

"4üstehlik!er: Ekonominizi temin ediniz! !.
':J Razmol İç badem (amande) 

Fındık (noia.) G.Hanıburg -44 -
K • ,. 

Müteahhidler:şöhrı!tıni z mıh aF ı ~ 'l ~ Kanunlar, Kc.r arnameler, Ticaret muahedleri 

Ekonoıni 

ediniz 1 

ve dayanıldığı 

Teınin ve garanti eden 

F ABRİKOİO DU PONT 
markalı manrnlitı tercih ediniz. 

Daha fazla tafsilat için 
Bekir Hamamcı Mefru- Beyoğlu İstiklal caddeııi 
A. ş~t mağazasi No. 30 
li llafartalar caddeai Kınacı Telehn: 44i50 

an altında ANKARA İSTANBUL 

~lLAP.I • H N q . u 

iSLETME U. MUDURLU6UNDEN • 

dar~ecnıu nıuh~mmen bedeli 4fl.780 lira olan müfredat ve mik 
1;) tarı aşağıda yazılı dört kalem malzeme 18.2.038 cuma sut 

en · ·b birıa ıtı aren sıra ile ve kapalı zarf usulile AnkaradA İdnre 
• 1nda B ısatın alınacaktır. 
u işe · k t h l d 1 kk · 1'11\t il ıırme isteyen erin iza arın a yazı ı muva at temı 

•iltllsıe kanunun tayin ettiği vesi!< al rı ve Nafı a Müteahhitlik ve
ğjlle Ve tekliflerini aynı gün sant 14 e kedar Komisyon Rei li-

ş vermeleri lazımdır. 
tı artna 1 d . 'l'Yda tne er parasız olarak Ank.uada Malzeme aıresınden, 

rpa,ilda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Miktarı 

kg. 

80 000 ) 
4,000 ) 

5,000 ) 
7,000 ) 

(Hl3) 1 4 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira Lira 

39,920 2994 

6,860 514,50 

Muıa • • • 
.15.2.938 "tııtnen bedeli 9890 lirn olan 2300 çam telgraf direği 
1dare b· •alı günü saat 15 45 te kapalı zarf usulile Ankarada 

IQ ' 
. Bu i •sında ıatın alınacaktır 
•le lt.a11 ufıt i'İrsnek isteyenlerin 741,7.'l liralık muvakk. teminat 
•ı "e t kili.in tayin ettiti veııikaları .,e Nafıa Müteahhitlik .-esika-
rı e lifl · · R · l " . e "er erını aynı a-ün saat 14,45 e kadar Komisyon eıs ığı-

ş trıcler· ı · 
tı • •rt 1 aıımdır. 
•1a 11•nıeı d · · d İli Yda!Pa a ~r parası~ olarak Ankara~a. Malteme . aıresın . en~ 

l'de ld ' da T esellum ve Sevk Şeflıgınden, izmır ve Eıkışe 
•re mağazalarından dağıtılmaktadır. (535) ,J 4 

~ 

·~~ -~~~~!""'=~~~~=---~~~~~ , 
)'~ a..L•b 
t>~~ i •e ,. .. if1-i Bıuı!dığı 7er: ARTUN Bıı.51nıe~·1 1 

: l--..ı Girit Galıoı t.Jo Uillür ao · No. 10 

l'ürkiye ve Romanya arasında Ticaret Anlaşması 

T ürkiye Cumhuriyet Hüktimeti 
ve 

Romanya Kırallığı Huhumeti 
1 icari mübadelelerine bu günkü ahval dahilinde bütün inki

şaf iıııkanlarını vermek arzııs•ında bulunarak 11 haziran 1929 
da mü n 'akid Ticaret ve Seyri efain Muahedesi hükümlerine ha
le l g eh n l'ksizin aşağıdaki hükümleri kararlaştırrcışlardır: 

Madde 1 Merbut l numaralı listede muharrer Türk menşeli 
mallu, her maddeye tahsis edilen kontenjanlar hududu dahilinde 
Romanyaya idhal edileceklerdir. 

Merbut 2 numa ralı listede mezkur Romanya menşeli mallar 
her maddeye tahsis edilen Kontenjanlar hududu dahilinde Tür· 
kiycye ith a l edilecı.>klerdir. 

Madde 2 İk i Hükumet, işbu kontenjanlar hududu dahilinde 
malların bilfiil girmesi için muktezi ithalat müaaadenamelerini 
bili teehhür vermeği taahhüd ederler. 

Madde 3 Merbut 3 numaralı listede yazılı Türk mahsulleri 
Ronıanyaya ithallcr inde, bu mahsullerden her biri için yüzde o
larak tasrih olunan mer' i umumi gümrük tarifesi tenzilitından 

veya ayni listede teabit edilen gümrük reıimleri Conaolidation 
!arından işbu anlaşmanın devamı müddetince istifade edecekler
dir . 

Madde 4- İşbu anbşmRnın mer'iyet mevkiine konmasından 
sonra sevkolunan mallara, merbut numuneye tevfikan iki mem
leke t salahiyettar m nkamah tarafından 2 nüıha olarak muta bir 
menşe mahsul şehadetnamesi terfik edilecektir. 

Bu şchadetnamelerin B ikinci nüshaları ithal gümrüğü bürosu 
tarafından damgalanacak ve bu büro vedaatile Türkiye Cümhu· 
riyet Merkez Bank;ı sına ve Romaoya da Romanya Milli Bankası
na tevdi olunacaktır. 

Madde 5 - Her iki tarafta n vaki ihracattan mütevellid mat
lublar işbu anlaşmanın mütemmim bir cüzünü teşkil eden mer
but Türk-Romen tediye anlaşması hükümlerine göre teıviye olu
nacaktır. 

Madde 6- İşbu anlaşma 12 kanunusani 1938 de mer'iyet mev
kiinc girecektir. Anlaşma bir sen~ müddetle ıncr'iyette kalacak 
ve inkızasından iki ay evvel bir peşin ihbar ile feahedilebilecek
tir. Feshedilmediği takdirde işbu anlaşma iki aylık pefİn ihbar 
ile her devre için fesih salahiyeti baki kalmak ıartile dört aylık 
d ~vreler için kendiliğinden temdit edilmiş addolunacaktır. 

Bu gün 5. 1.938 de Bukreşte iki nüsha olarak franaızca tanzim 
edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyeli Hükumeti Romanya Kıraliyeti Hükumeti 
na'llına 

Supbi Tanrıöer 
Türkiye Bukreş 

Elçiıi 

. Faik Kurdoglu 
lkbsad Vekaleti 

Müsteşarı Sanayi 

Liste 1 

namına 

i. P. Gisrurtu 

ve Ticaret Nazırı 

Aşağıda gösterılen senelik kontenjanlar dahilinde Romanya
ya idhal edilebilecek Türkiye menşeli emtia. 

Romen 
tarifesi 

No. 
46 

Esami 

verilen 
kontenjan 

(Ton) 

Taze veya dondurulmuş sazan, küçük sazan 
yayın , yeşil azan, barbeau cinsi sazan, 
tun ringa ı 30 

47 Tuzlu veya salamura •azan, küçük sazan, 
yayın , yeşil sazan, barbeau cinai sazan, 
tuna rinsraaı 150 

51,52 Alabalık, kalkan, yHı vesaire barbunya v.a. 30 
57,a Sardalya, hamsi vesaire (fıçıda) 40 
59 Küçük uıkumru' bakalyar vesaire 80 
70 a Çapak ve tarama havyarı (taze veya tuzlu) 5 
70 b Sazan ve turn'l 5 
84 a ,b,c Manda, öküz, inek, dana, koyun, kuzu, keçi 

274 
289 
325 
332 a 
385 

395 a 
395 b 
397 
401 
404 a 

404 b 
405 • 
406 
407 • 
407 b 

- 425. 

500 
728 

l006 

vesaire derileri 
Balık yağı 

Kuru nohud 
Susam 
Zeytinyağ 

Kebrako hüluaaı ve debasratte müstamel her 
türli maddeler 
Fındık (kabuklu) 
Fındık kabukıuz 

Portakal vesaire 
Kestane 
Badem (kabuklu) 
Badem (kabuksuz) 
Fıstık (kabuklu) 
Kuru üzüm 
İncir (çuval içinde. 
İncir (sandık içinde} 
Tuzlu veya ıalıımura zeytin tanesi (varil ve
ya küfe içinde} 
Ham pamuk 
Paçavra vesaire 
Maden kömürü ve kok 

(DeTamı var) 

500 
50 

500 
500 

20 

1200 
30 

200 
50 

150 
IO 
10 
15 

200 
100 
20 

500 
50ı,0 

200 
20000 

mil!~------------...-........ .........-.· .. ... .... ~ 

(Dördüncü .abifeden duam) 

Çorum hast. pavyonu in,. (Çorum Nafıa Müd.) .\' 594 
Çetinkaya köprüsünde yap. inşaat (Samsun Nafıa M.) .\~ 595 
Ham deri (Tophane Lvz.) .\: 595 
Odun {Gaziantep Ask. SAK) 596 
Sömikok (Sıvas Erkek Lise'i Dir.) .\! 596 
Et, <:adeya;, sabun, bulgur v.a. (İsparta Ask. SAK) .\! 598 
• Zımpara cevheri (Karacasu Kaı.ası Malmüd.) .\~ 600 
• Çam •K"acı (Çanak. Orman Bntmüd.) .\! 601 
İliç (İıt. Beled.) .\: 602 
* Deri ve barsak (THK Burhaniye Şubeıi) .\! 60'l 
• Tuğla (Kadıköy Vakf. Dir.) .\: 602 
Yakacıkta ayazma babçeııindeki gazinonun tamiri (iıt. Beled.) 

x 602 

" Önlerinde yıldız işareti olanla r müzayedeye aittir. 

Hamiş : " No." işareti ilanı havi gazetemizin uyısını ırösterır 

V endredi 4-2·938 

Metal et ııntımoın(' (Clı . de Fer Etal) N 560 
Etabli pour per forer (Mın . Def. Nat. ı N. 558 
lns tallation chauffage c ntrale (Min. Def. N~t.) N . 567 
C oupillons, rondelles, vıs metall ıque et en bois et compteur de vi

tes'" et accessoires (Cb. de Fer Etııt) N. 575 
Manche de lin (Munıc ıp . Teltirdagh) N 580 
Constr. bat. ecole Secondaire a Scutari (Dırection Travaux P..ıb . lıt ) 

N. 581 
Gazoline (Dir. P.T .T. lst .) N. 586 
Chauıııuru (Min . Def. Nnt.} N 585 
Manche de lin, to ı le poıır voilier f".t toile amcricııine (Ch. Fer Etat) 

N. 587 
Argile (Dir. Gen. f'a br Milıtaires) N. 5~7 
Chaux, tuıles . briques, caılloux . charpente fer et clous (Dir. Ecole 

Contre-Maitre) N. 587 
Cuir jaune sa vonn eux (lntendance Tophııne) N. 587 
Costumes pour garde-champetre (Vilayet Kodiacli) N. ~87 
Construction poteaux (Dır . Commerce Maritime lst .) N. 587 
Savon (Command. lstanbul) N. 588 
• Paves (Vilayet Konia} N. 589 
Machine etuve mobile (Municip. Zile) N. 589 
Reparation a la maiıon de la bacs a Pachaliman (Dır. Gen. Monop .) 

N. 589 
Traverst'a de sapin 8t traverses en hois de chene pour chanrement 

de voie (Min. Trav. Publıcı) N. 589 
i>omraes ( Dir. Lycee Galatasaray) N. 589 
Lit de fer avec !!Ommier en acier (lntend . Tophane) N. 590 
Sımile, bois de chataigne !lauvage ete. (Municıp. lstanbul) N. 590 
Corde, se~ux, mnchine pour prairie ete. (Municip. latanbul) N. 590 
Soude (Dir. Gen. Monopoleı) N. 590 
• Peaux et boyaux (Ligue Aviation Turque Suc. lzmir) N. 590 
Paille (Com. Ach. Mılıt. Tekirdagh) N. 593 
Construction foıııe ıeptique pour trois vespasiennes (Com. Ach. Mı-

lıtaire Tekirdagh) N. 5'3 
Houille (Com. Ach Milit. Tekirdagh) N. 592 
• Sacs de ciment (Ch. de Fer Etat) N. 594 
Construction d'un pııvillo n iı l'hôpital Tchoroum (Dir. Trav. Publicı 

Tchoroum) N. 594 
Construction pont Tchctinlcaya (Dır . Trav. Publıcs Samsoun) N. 595 
Peaux brute (lnt . Tophane) N. 595 
Boia (Com. Ach. Milit. liaı:iantep) N. 596 
Semi-coke (Dir. Lycee Sivas) N. 596 
Beurre, viande de boeuf, savon ete. (Com. Ach . Mil it. lspınta) 598 
* Boiı de sapin (Dır Forct Tehanakka.le) N. 601 
Medicaments (Municip. lstanbul) N. 602 
• Peaux et boyaux (Lıgur Aviation Turque Suc. Bourhaniye) 602 
• Briques (Dir. Vakoufs Kadikeuy) N. 602 
Reparation cafe Ayazma a Yalca.Jjik (Municip. lstanbul) N. 602 

* Lea a.1teriaques uıdiquent une vcnte par voıe de surenehere. 

N. B. - Le• Nos ındiqurs en regarJ des articles ıoDt ceux du 
journal dant lequel l'avia n paru. 
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1 elcphone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adrcı:ae Telcgraphique: 
Pout la Publicit~ s'adreuer 

iı l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat latnnbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 

A) Adjuditations au Rabais 

Mode 
d' adiudicat. 

Prix 
cstimatif 

Caatioa. 
Proviaoire 

Lieu d'adjudıcation et· du 
Cahier des Cbarges 

Jours 

Constr&Jction - Reparation- Trav Publıcs·Materiel de Construclion- Carlographic 

Constructıon quai pres batiment du port. Publique 3573 95 Dir. Vakoufs ltchel 18 2-38 

Rep ration toitures des cafcs et magaeıins. .. 4274 97 " 
H:l-2-38 

Rcparntıon a la ca&erne Selimiye et a l'hôpital .. 363 60 28 - Com.Ach. Comm nd. lst. Fındıklı '.ll-1-38 

Haydarpııcha. 
21 ·2-38 Conııtruction konak du Vali a Ka'isseri Plı cach 38S02 36 '2888 Vilayet Kaısseri 

Repnrntioa de SlOO m~trcs de chaussce ı,; route 1648 l 32 1237 Dir. Trav. Pub. lzmır, Ank. et lst. 10-2-3B 
" Bergama-Soma. 

Com. Ach. Command. Naval Mar- 10-2-38 Construclion de deux depôh a la fabrique Gueul· Publique 437S 96 328 20 

djuk. mara·lnt. Marine K.pacha 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-Fourniturc pour Hôpitaux 
~_.;_~~_.;..~__...;~~~~~--~~~~~--~~--~~--- ~ 

Eau distillee : 30 kilo - Acidc : 10 kilos (Voir 
Combustible) (aj.). 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs 

Capotes pour gardicn& veterinaires 6 p. 

Com bustible - Carburant-Huiles 

Benzine : 20 tonneı - Graisse : .37S kılos Va-
coum : 49S lciloı - Etoupe blanc : 100 kıloı 
ld. en couleur : 100 lı:ilos - Mazout : 6000 lci
los - Acide : 10 kiloı - Eau dıstillce : 10 ki· 
los (aj.). 

le pont roulant Afıon. 

Mach1ne pour sechage de linge : 3 p. (ııj.). 
Formc en fer pour glace dıv. dim. : 6 p 
Machine et acccsaoirea pour couper le p&in: 1 p. 

Moulın pour cafe : 1 p. - Machine pour puree : 
1 piece- ld. pour puree de cıtron : 1 piece 
Machine pour aiguiser Ies couteauıı: et aettoyer 
leıı brosıcı : 1 piece. 

Ballons pr. sondaıe: 3600 p. 

Armoires pr. doısiers en acier: 8 p. 

Provisions 

Beurrc frai : 19,S t. (calı . eh. P. 162J. 
Celeris : 7 ,8 t. 

Viande de mouton : !JO t. (cah. clı. P. 203) (aj.). 
Beurre l,S t. 

B) djudications a la surenchere 
Bois de sapin. 
Machinc mnrque Française : 2 p. 
Auto : 1 p. 

Grc iı rre 

Gre a grc 

Gre a gre 

Pli cach 

Grc a rre 

" 

Publique 

" 

Plı cac::h 
Publique 
Gre iı :re 

" 

Publique 
Publique 

" 

96 -

482S 

9000 

4500 -
(rectif.) 

1120 -

19:>00 -
1170 -

40500 -
1128 65 

466 

361 87 

675 

337 so 
(rectif.) 

84 -

1462 50 
87 75 

3037 50 
8S -

Com. Ada. Place Forte Tchanakkale 8-2-38 

Com. Perm. \funicipalıtc lstanbul 4-2-38 
Oir. Ecom. ,, ,, 

Coın. Ach. Place Forte Tchannkkale 8-2-';8 

J Ad. Gen . Clı . de Fer Etat Ankara 4·3-38 
\ Bueau ı:l'Expfdition H.pacha 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 8-2-38 
Cam. Adı . Place Forte Tchanakkalc 15-2-38 
Com. Aeh . Min Def. Nat. Anknrn 7-2 38 

Dir. Gen. AH M tcor. de l'Etat Ank. 15-2-38 

Com. Ach. Ecolu Ank 

Com Ach. Dıv. Lulehourgu 
Com. Ach lntend. Ank. 

" Comm. Ach . Command. lıt . 

Chef lngcnıcur F orct Mersin 
Dcfterdarat lstanbul 

Fındikli 

{ 
Com. Perm. Municipalitc lstanbul 
Dir. Econom. 11 ,, 

15·2-38 

18-2-38 
28-2 38 

7-2-38 
21-1 38 

7-2-38 
'4-2-38 
7-2-38 

l leure 

ıs 

ıs Jo 
15 30 

ıs 

11 

14 

ıs -

14 -

ıs 

ıs 30 

14 30 
11 
11 

ıs 

lS 

14 30 
14 
14 
b 

14 
14 
14 

• A ıs 

De l' Administration Generale deS 
Chemins de Fer et des Ports de l'Et 
11.250 pieces de traverıses en boia de ebene pour eh•~ 

de voıe d'une valeur eıtimative de 07.200 Ltqs seront aclı' 
voie d'adjudication sous pli cachete le mard~ 15 f evrier 
15,30 h. au local de l'Administration Generale iı Ankar•· 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre ; 
sidence de 1 Commi sion le jour de l'adjudication jus<ı 
h. leura offres, une garantie provisoire de 4.6IO Ltqs, I 
fic ts exiges par la loi et un certificat d compCtence 
par le Miniıtere des Travaux Publics. 

Les cahiers dcs chargeı sont en vente u prıx de 
nux Caiases d'Ankara. de Haydarpachn, d'Eskichehir, 
de Mudanya et de Ba likesir. (537 

De la Direction Generale des Monop0 

1- il ıera procede a l' aehat par voie d'adjudicatioll s 
cachete d'un ascenıcur a charge de deux tonncı avec 
accesıoircs pour le dispenaaire de T bacs Chark, rele 
groupe de depots d'Usltudar, le cahier des charges e 
ete modifie. 

2- La valeur estimative esl de 6000 Livrea et la 
provisoire de 450 LİV7es. 

3 L'adjudication aura lieu le lundi 
heures iı Kabatachc section de l'Economat 
pres de la Commission des Achats. 

4- On peut ııe procurer le cahier deı charges ı:ıı0 

30 piaıtreı aupres de ladite section. ~ 
5 L'aocenseur sera de l'une des marques ıuivantcs: 

Stigler Schinder, A. T.G. Muhhlheisen Gottscholz, Mich•l1
' a 

Henkel Maylauer, Hana Hann Kleckne, ou lndustrie Ele' 
chine "Polonya,, 

6 La lettre d'offre aans prix et les catalogues P0 

mincr devront etre remis au pluı tard une semaine • 
date de l'adjudication a la section des fabrique de tab• 
Directioo Generale dea Monopole• et un eertificat d'n° 
a t'adjudieatioo devra etre obtenu en rctour. 1 

7 Le pli cachete contenant l' offre, les pieccs ıcg• 
quc le certifıc t dont il est fait mention au paragrapbe 
quc la garantie de 7,5 pour cent devront avoir ete re~· 
reçu au plus tard iı 14 h. du jour de l'adjudication • 
sidence de la 

Cuma 4.2.938 

Sarı sabunlu kösele ffophane Lvz:.) \' 587 
Köy koruculan için elbise (Kocaeli Vıl.) \ 587 
Dirsek inş& ı (İst. Deniz: Tıc. Möd.) \ 587 
Sabun (ist . Komut.) .'\~ 588 
• Parke taşı (Konya Vil.) . 5 
Kayın traversi ve makaşhk (Nafıa Vek.) Y 589 
Seyyar etüv makinesi (Zile Şarbay.) :\' 589 . ıJ 
Pnşalimanındnki tütün bakımevinde yap. tamirat (Inhıs· 

.\ .. 589 
Elma (Galatasaray Lis SAK) ~· 589 
Çelik somyalı demir karyola (Toph ne Lvz. ) '~ 590 
Söğüt, t kestanesi, be1 az kavak v.s. nğaç (İıt. Bel.) 
İp, su kovası, çayır kesme makine i v . . (İ t. Beled.) V 
Soda (inhiı. U. Müd.) X 590 
• Deri ve banak THK İzmir Şubesi) \ 590 

e!!~~~~~~~~~=~~~~~~~~!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'!!li Metal külçe ve antimuan ıDD yol.)\ 560 

Le prix des cabots 
Communique du Mioistere de l'Economie 

(Suite du Numero 600) 

3.- Les fabriques qui ı'occupcnt dles·memes de ventu de leur~ 
produıts dans les autres villes en y ouvrant un magasın ou un bu· 
reau, n"' p uvent ajouler aux prix de 2 pour ccnt pour frais de ma
ırasin et de burcau. 

4.- Leıı prix communiques etant ır.axima, les fnbriques eont au
torisees a vendre n un prix pluıı bas que le prix fixe. Seulement, 
dans cc cas le benefıce et les fraiı ııu licu d'etre calculeıı sur le 
prıx mııxicıum, ils seront calcules sur le prix de vente rcduit. 

S.- Pour lcs ventcs effcctu ·es hors des localit s oü se trouve la 
fabrique, ıl convient d'ajouter le trıınsport aux prix de gros. 

6. - Les fraıs d'emballage sont iı la charge du clıent. Les fraıs 
d'cmball:ıgc sont calcules u prix coutant. Le cofıt d'emballage doit 
etre !ixe et approuve par la Chambre du Commerce et d'Industrie 
olı sc trouve la bbrique. 

7. - Tan t que les eoaımerç:ants et le fabricants ont dcs stockı 

dans leura depôts, ils ne pe11vent refu er aux clients de vendre lenr 
marchandıse. Toutefois cette c:ıuse ne concerne pas leı stocks dej:ı 
vendus. 

8. - Les aıaiıons de commerce et lcs fabriques et leurs burl'aux 
de vente, doivcnt etablir leurs prix de venle en ajoutant leurs com
mission et frais ; ces prix apres avoir et e approuv s par la Chambre 
de Commerce locale seront affiches a un cndroıt tn;s visible pcnd:ınt 
ıs jours au plus tıırd a pnrfü de la date de publication. 

9.- Les fnbriques ne peuvent refuser au client la vente d'une 
quantite moins cl'un\' balle jusqu'iı une piccc. Danı ce cu, elles 
peuvent ajouter aux prix ci-haut mentionncs 2 pour cent en p1us. 

10. Le11 fabriques ne penvent donner l'exclusrvite de vente a 
un ou quclques clients d11ns le pays entıer ou dans quelqucs ... ılles. 

11. - Lcs fabriqucs lors de il" vente du fılc ou du tissu ne peu· 
vent oblirer leur clıent a acheter un autre produıt quclconque. 

12. - Les fıı.brıques doivent publier, dans les journaux d' Ankara 
ou d'lstanooul ainsi que d:ıns les journaux locaux l euıs prix de venle 
qui ııc doıvent pııs d ·passcr ceux qui seront publıı s clıaque lundı 

dans leıı journaux locıuıx . Urıe copic de cc prix cour:ml ııcra en-
voyee ııu Miniıtcre de l'Economic. F l N 

Mil ve delik taşlama tezgahı (MMVI \ 558 
Genel kurmay dairesi bir.asanda kalorifer teıisatı (MMV) { 
Muhtelif rondela, gupilya ve bakır perçin, m den ve a~ 

ları, surat kontrol saab ve teferruatı (DO yol.) .\' 51 
Hortum (Tekirdağ Beled.) .\' 580 
Üsküdar Fıstık ağacında orta okul inş. (İst. Nafıa M.) 
Gazolin (İst . PTT Müd.) \ 586 
Kundura (MMV) \ 585 
Bez hortum, ye iken bezi ve kalın 'e ince amerikan beı• 

yol.) .Y 587 
Lüleci kılı (Asit. Fbr.) \ 587 I 
Kireç, tuğla , çal ıl, çimento, kereste, demir çubuk, I< 

katr nlı kağıt (İnş. Usta Okulu) \ 5 7 
Saman (Tekirdag Ask. SAK) :\ 593 
Malkara kıtııları için uç hela çukurlan yap. (Tekırdağ }.f 

,\' 593 
Linit kömürü Tekirdağ Ask. SAK) \ 593 
• Çimento çuvalı (OD yol) \ • 59.t 

(Devamı 3 üncü sahifede) 


