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iDARE HA NE : 
Y oğurtcu hanı, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata. Perşembe Paıarı 

iLAN ŞARTLARI 
tdarebanemizde rörilıüllr 

Telrr.: İst. M()NAKı\SA. 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

-·-·-·-·-············ 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Harici Etonomi~ Ha~erler 
nanistana konten· 
harici mal idhali 

kkında kararname 
Utıanistan Maliye ve Milli 
sat Nez.aretleri, 5426 numa· 
kanunun birinci maddesi 
ib• •nce Yunanistana konten· 
harici mal itbali hakkında 
kincite,rin tarihli ve l 03098 
•ralı aşağıdaki kararname· 
tfret111işlerdir: 
- B11 kararnamenin nepi 
hiaden itibaren 46019 numa· 
Ve 6.5.36 tarihli nezar.::t 
&rnanıesi mucibince konten 
harici rnal ithal etmek i9in 

ak Yunanistan bankası ıle 
bankanın Selanik Şubeıi 

~•ndeki kontenjan harici id· 
at · · 1 •çın muntazam idha it 
tcrıjarıına malik olan idha-
ılar.. . M k . . .. ız•n verme er ezı 

11Yonu tarafından izın ve-

u güne kadar mer'i ahkam 
~na nıüsteniden, muntazam 

0 ntenjana malik olmaksı· 
nıl •l idhal etmic bulunan 

a at y • 
t cılar hakkında milli lk· 
Neıaretı husuıi tedbirlere 

sa .. ı 
u edecektir. 

;; Yukarıda zikri geçe~
nurnaralı kararnamenın 

ıkraıında yazılı· \'e 25 teş· •a . nı 193 tarihinde vasıl olan 
a Yolda bulunna mallar ile 
tarihd · · d"l en cvTel sıparış e ı • 

l
olan 11aallar: allkadar idha· 

1 arı y · n. unan bankuı tarı· 

dan bu babda bir davetna· 
neşri tarihinden itibaren on 
'k:tarfırıda vesaik mü bite ile 
ı le b" ır beyanname verme· 
Ş•rtile işbu kararname ah· 
•nd •n rnüstasnadırlar. 

- Evvelki fıkra ahkamında• 

1rıa edilmiş olan bilumum 
arın idhalatı, 46019 No. lu 
tarihli kararname ahkamı · 

tevf k 1 •n yapılır. 
; Yukarıda yazılı komiı· 
~ tarafından 46019 numa· 
k ~ararnanıenin D fıkrasında 
. Ur e•yaların kontenjan ha· 
•dball . . . d 'kl ... erı ıçın ver ı en ızın· 
eler r.ukabilinde istifa edil· 
te olan riıum, "Faturaları 

Tetkik Merkez Komisyonu,, na 
iade edilecektir. 

5- Bu kararnamenin tatbi
kındıın mütehaddiı ihtilatlar, 
Milli iktisat Nezareti tarafından 
hal ve fasledilirler. 

Not: 46019numaralı ve 6.5.1936 
tarihli kararnamenin D fıkrası 
aşağıda ıöaterilmiştir: 

"Kliring hesabı, teess6aü ta· 
rihinden itibaren, Yunan Hü· 
kumeti lehine alacaklı bir ba· 
kiye arı.eden memleketler men• 
teli, afağıda yazılı mallar, hu· 
susi bir müsaadeye lüzum ol
maksızın serbestce · idhal edi
lirler. Bununla beraber, gümrük 
memurları ancak, Yunan ban
kası tarafından verilen ve id
hal edilen malın işbu fıkrada 
yazılı avantajdan istifade etti· 
ğini tasdik eden bir şehadet
namenin ibrazı üzerine bu mal
ların idhaline müsaade ederler.,, 

Mısırda menşe şaha
detnamesi itasına 
mezun teşekküller 
Mısır Ticarftt Sanayi Nezare· 

ti, ülkeainde aelihiyettar olma· 
yan bazı teşekkiillerin menşe 
şehadetnamesi tanzim etmeleri· 
ne karşı bir tedbir olmak üzere 
Mııır mevzuatına nazar n men· 
te tehacletnamesi Termeğe se· 
lihiyetli dairelerle Ticaret oda· 
larınıa iıimlerini reımen bildir· 
mektedir. 

Bu ıuretle menşe tehadetna· 
mesi vermeğe ıelihiyetli mües
ıeae ve teşekküller aşağıda gös
terilmiştir : 

Gümrükler idaresi 
Ticaret ve Sanayi İdaresi 
Kimya Dairesi 
Kahire Ticaret Odası 
İıkenderiye ,, ,.. 
Mansourah • ,.. 
Port Said n " 

Beni Souef n • 

Aısiout ,, • 
Minıeh n " 

Tantah ,, n 

Fayoum Ticaret Odası 

an unlar, Kararnameler Ticaret muahede len 

iirkıye Cumhuriyet ile HolJanda arasında 
19 mart 1937 tarihinde Ankarada imza 

edilen Ticaret Anlaşmasında tadilat 
Yapılması için teati edilen notaların 

tastiki hakkında kanun 

Kanun No : 3561 Kabul t erihi: 16.1. l939 

Madde l - ı294 numaralı kanunla Hükümete verilen salahiye· 
istinaden, 19 mart 1937 tarihli Türkiye Hollanda Ticaret An· 

ınasının muhtelif pozisyonlarile üçüncü maddesinde icrası mu

er tadilatı tahakkuk ettirmek üzere Hollanda Hükümeti ile 

i olunan notalar kabu! ve tasdik edilmiştir. 
Madde 2- Bu kaııaun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3- Bu kanunun tatbikına lera Vekilleri Heyeti me· 
dur· 17.1.1939 

Na talar 
Bay Maslahatgllzar, 
Hollanda Elçiliğinin vekaletini nezdinde yapmış olduğu teteb· 

büsata zeylen 19 mart 1937 tarihli Türkiye Hollanda Ticaret An· 
laşmuında aşağıdaki tadilatın icrası husuıunda, Türkiye Hükü· 
metiain mutabık olduğunu ıttılalarına yazile ıeref kannırım: 

1 - Yukarıda mezkur anlaşmanın 3 ncü madde11inde "emniyetn 
kelimesinden ıonra "veya amme ahlikın kelimelerinin iliYCıi, 

il- Türk i'Ümrük tarifesinin 341 A, B pozisyonları kaldırılarak 
yerine (Saman mukavvaıı, saman muka ... vası olmayan diğer mu· 
kavvalardan, adi cilasız ve nakışsız olanlar hariç) meşrubatını 
muhtevi 341 C poziıyonunun ikamesi. 
ili- Yukarıda mezkür listenin 494 8 2 poziıyonu kaldırılarak 

yerine 494 A 2 pozisyonunun ikamesi. 
19 mart 1937 tarihli ticaret anlaşmasının bir cüz.ünü teşkil 

edecek olan yukarıda mezkur tadilahn icrası hususunda Hüku
metinizin mutabakatını bildirmenizi rica ederim. 

Hürmetlerimin kabulünü Bay Maslabat~üzar. 

Bay Comte de Hochepied / (İmza) 
Hollanda Elçiliği Maalahatiüzarı 

Ankara 

Bay Vekil, 

23 mayıs 1938 tarihli ve 10924 numaralı afağıda yazılı notayı 
aldığımı teyid ile şeref kazanırım : 

"Hollanda Elçiliğinin vekaletim nezdinde yapmış olduğu te
şebbüsata zeylen 19 mart 1937 tarihli Türkiye-Hollanda Ticaret 
Anlaşmasında aşağıdaki tadilitın icra11 huıuıu:nda, Türkiye Hü
kumetinin mutabık olduğunu ıttılıilarına vaz ile şeref kazanırım: 

1 - Yukarıda n:ezkür anlatmanın 3 üncü maddesinde "emniyet,, 
kelimesinden sonra "veya amme ahlikı,, kelimelerinin iliYeaİ, 

il - Türk Gümrük Tarifeıinin 341 A, B poziıyonları kaldırı· 

larak yerine (saman mukavva11, ıaman mbkavyaıı olmayan diter 
mukavvalardan, adi cilasız ve nakışıız olanlar hariç) metr11hatını 

muhtevi 341 C pozisyonunuu ikamesi, · 

ili- Yukarda m zkür listenin 494 B 2 pozisyonu kaldınlarak 
yerine 494 A 2 pozisyonunun ikamesi. 

19 mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşma11nın bir ciizünii teşkil 

edecek olan yukarda mezkur tadilitın icarası huıusunda Hükii
metinizin mutabakatını hildirmenizi rica ederİmn . 

Hollanda Hükumetinin işbu mektup muhteviyatı ile mutabık 

olduğunu ekselansınıza ibl ağa müsaraat eder, 
Derin saygılarımı kabulünü riea ederim Bay Vekil. 
Ekselans 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Ankara 

Kanun 
No. 

Başlığı Düstiir 
Tertib 

2294 Ticaret mukaveleıi aktetmiyen 
devletler ülkesinden Türkiyeye 
yapılacak idbala memnuiyetler 
nya tahdid ve takyitlerin tat
bikına dair olan 1873 numualı 
kanuna müzeyyel kanun 

MÜNAKAS 

3 

(İmza) 
Cild Sahife Resmi 

Gante S. 

14 1516 2432 

A 

inşaat· Tamirat · afta işlefi ve Malzemesi -Harita 

Kırklareli Vilayeti Defterdarlığından : 

4BO lira bedeli keşifli İnece nahiyesi bükiimet konağı
nın .tamiratı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 3 ! . 1.939 salı günü saat ı 4 te Defterdarlık 
dairesinde yapılacaktır. Bu baptaki ~artnameyi görmek 
ve fazla izahat almak isteyenlerin varidat dairesine müra· 
caat eylemeleri, ve taliplerin muvakkat teminat bedeli 
olan 30 liralık teminat makbuzile birlite yevmi mezkôrda 
Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Balıkesir Viliyat Daimi Encfimeninden: 

Maayas kazası merkezinde inşa edilmekte olan 11fat 
istasyonunun açık eksiltmede bulunan ve keşif bedeli 
996 lira 52 kuruş olan ikmali inşaatı için muayyen vakit· 
te isteklisi çıkmadığından ao kanunusani 939 tarihiı;ıe rast· 
layan pazartesi günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere 
eksiltme müddeti 19 gün uzatılmıştır. 

Bu işin muvakkat teminatı 7 4 lira 7 4 kuruştur. 
Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B- Fenni şartname Ye pilan 
C- MukaYele 6rneği 
D Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve teferruatı 

isteyenler bu evrakı Balıkesir aafıa müdürlüğünde veya· 
hut daimi encümen kaleminde görebilirler. 

Bu ise girebilmek için vilayet makamıaa müracaatla 
B lıkesir nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası almak 
şarttır. 

İhal~ vilayet makamında müteşekkil daimi encümen 
buzurile yapılacağından isteklilerin yukarıda yazılı gün ve 
saatte muvakkat teminatını malsaudığına yatırdığına dair 
makbuz veya banka mektubu ve ehliyet vesikası ile bir· 
likte vilayet daimi encörneoiae müracaatları ilan olunur. 

Sıvas Nafıa Müdürlöğunden: 

,\1ünakasaya konulan iş Gürün ceza evine akıtılacak su 
işidir. Bu işin keşif bedeli 703 lira 5 kuruştur. 

Münakasa 6.2.939 pazartesi günü saat 14 de Nafıa Mü
dürlüğü odac;ında komisyonu mah usu huzurile ve açık ek
siltme uretile yapılacaktır. 

~1ünakasaya iştirak edebilmek için taliplerin 50 lira 76 
kuruş muvakkat teminatının maliye veznesıne yatırıldıtına 

dair makbuz ilıraz etmeleri lazımdır. 

Talipler keşif evrakını her zaman nafıa müdürlüğünde 

görehilirler. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : Görülen lüzuma binaen muka· 
velenamesi feshedilmiş olRn Aak&ra istasyonu karşısıntla
ki Gençlik parkı birinci kısım İnfaat bakiyesidir. 

Keşif bedeli: 253,464 lira 2 kuruştur. 
Eksiltme: 17 şubat 1939 cuma günü saat 15 te nafıa 

vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında a~ık ek· 
siltme uıulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrı evrak 12 lira 
67 kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum miidürlü
ğünden alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13,888 lira 56 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve nafıa Yekiletin· 
den alınmış ehliyet vesikası göstermeleri lizımtlır. Bu ve
ıikayı eksiltmenin yapılacağı günden en aı sekiz gün 
evvel bir istida ile nafıa vekaletine müracaat edilerek al
maları muktazidir. 

istekliler mukavele projesi ve merbutatını kabul ettik· 
lerine dair imza edilerek bunları diğer istenilen vesikalar· 
la birlikte yukarıda yazılı saatten evvel komisyon reisine 
tevdi etmeleri lazımdır. 

lstanbul Belediyeıindea : 

Keıif bedeli İlk te•iaatı 
Üıküdar Şile yoluaun Ömerli 15548,50 l 166, 14 

k11mında yapılacak parke kaldırım in,uı Ye taı ihzarı. 
Keşif bedeli yukarda yazılı bulunan iş kapalı zarfla ek1 ilt•e· 

ye konulmu,tur. Ekıiltme 13-2-39 pazutHi iÜDÜ saat 15 de dai· 
mi eacümencle yapılacaktır. 
K e,if evrakı ve ıartnamesi leuzım müdiirlüğ"ünde görülebilir. 

lıtekliler 2490 sayılı kanunda yazılı veaikadaıa başka en az bet 

bin liralık bu işe beazer iş yaptığına dair ekıiltmeden 8 gün ev
vel vilayetten alacakları fen ehliyet ve 9.l9 yılına ait ticaret oda
ıı vesikasile l 16fS lira 14 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mek 

tnbile beraber teklif mektublarını havi zarflarını yukarda yazılı 
günde saat 14 de kadar daimi encümeae vermelidirler. Bu ıaat· 
ten sonra verilecek zarflar kabal olunmaz. 

• • • Ketif bedeli 

Cihangirde Y eniyuva, Havyar ve Anahtar .okakları 12032,91 
Makadam üzerine katranlı 'ose iaıası 
Yukarıda keşif bedeli yaz.ılı bulunan it kapalı :zarfla ıkıiltme· 

ye konulmuştur. !!keiltme 13.2.939 pazartesi ıilnü saat 15 de Da 
imi encümende yapılacaktır. Ketif evrakı Ye şartnamesi levazım 

müdürlüğünde i'ÖrGlebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 

veıikadan başka ekıiltmeden evvel Yo\lar şubesinden alacakları 
fen ehliyet veıikasile ye 902 1 ira 47 kuruthık ilk teminat makbuz 

·;eya mektubile beraber teklif mektublarını lani kapalı ı:arflarıaı 
yukarıda yazılı gfinde ıaat 14 e katlar Daimi Encümene Yerme· 
lidirler. Bu saatten ıonra nrlleeek zarflar kabul olunmaz. 



Sayfa 2 M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mahm. bed. Teminat Muracaat yeri Gün Saat 

MOn ıar 

hıpM, Tamirat, Nafıa işleri, Malzem Harda 

HiikOmet konağının tamiri 
Küçülcayuof yada Kaleci sok. adi kaldırım tamiri 
Küçükpaıarda idıç ,, ,, ,, ,, 
Osküdarda caki Katırcılar yeni Ferah aok. kal· 

dırım tamiri 
YOkselc Muallim Me\::. panaiyon binasında yap. 

tamirat ve inş. işleri 

Sıfat istasyonunda ikmali inş. (temd) 
Gürün ecza evine akttılacak su işi 
Ank. istaayonu kartısındalci Gençlik parkı 1 ci 

kısım inş. bakiyesi (fart. 12,67 k.r) 
Üsküdar Şile yolunun Ömerli kısmında yap. 

parke ltaldıram inş. ve taı ihzara 
Cihangirde Yeniyuva, Havyar ve AnaLtar aolc. 

makadam iizerine katranlı 9ose inş. 

30-1-39 da yap. ilin edilen Halkevi binası in· 
ıası ihalesi tehir edildi 

" ,, 
" 
,, 

" 
" 

400 -
1308 l2 
656 58 
702 47 

2654 90 

996 52 
703 05 

kapalı z.253464 02 

,, 15548 50 

,, 12032 91 

Elektrik -Havaaezı-Kelorlfer (teslset ve melzm..!!!!, 

Sıvu Çimento fabrika.ısına çekilecek yük1ek kapalı z. 13500 -
tevetUlr yeraltı ve yerfiıtü elektrik hatlara 
ve tef erruah iaşa ve tesiıi 

Mensucat, Elbise, Kundura, pemetır v.•. 

Palto: 130-140 ad. 
Erkek talebe için ayakkabı: 415 çift-kız talebe 

için: 34 çift 
Pelerin: 23 ad .-huta abası: 80 ad. Cerrabpaşa 

ve ZOhreviye bast. için 
Battaniye: 60 ve 50 ad. Cerrabpaıa, Haıekl ve 

ZeynepUmil hast. için 
Dikim evlerinde birikmiş olan 74·79,5 t. yünlü 

lmpınhya mukabil battaniye imaliyeai 

3509 -
aç. eke. 8575 -

,, beh. 8 ve8 51 

,, ,, 6,50 ve 11 

paz. 1073 25 

Mobltya ve briro &fyaeı, Muf!mbe-Hah v.s. 

lO -
98 12 
49 24 
52 69 

200 -

74 74 
50 16 

13888 56 

1166 14 

902 47 

1012 50 

262 50 
268 15 

70 50 

161 -

Kırklareli Vilayeti 
l•tanbul Bel.diyeai 

,, " 
" . 

lat. Naha Mtld. 

Bahkeair Vilayeti 
Sıv&1 Nafıa Müd. 
Nafıa Veltileti 

lstaobut Belediy .. i 

" " 
KayHri CHP Baılcan. 

Sıvas Beled. Elektrik itleri Mld. 

Ank. Hu.lculıı Faltültui 
Yiilcselt Ziraat Enst. Rek. 

fıtaab•I Belediyesi 

,, 
" 

Tophane Lvz. SAK 

31-1-39 14 -
13-2-39 14 30 
13-2-39 14 30 
13-2-'9 14 30 

17-2-39 14 -

30-1-39 10 -
6-2-89 14 -

17-2-39 15 -

13-2-39 15 

1!1-2-39 ıs 

30-1-39 14 -

11-2-89 12 -
H-2-39 fl -

13-2-39 14 36 

13-2-39 1-f 30 

19-2-39 14 31 

Portatif karyola çelik lamadan: 20 ad.•soınyalı 
karyola: 35 ed. 

aç. eka. beh. 11 ve 25 102 37 l•tanbul Belediyesi 13·2·39 14 3g 

ltajer: 80 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine Y•Q!•rı v,a. 

8azevil: 75 t. (temd) 

M .. ferrlk 

Motör itin sterling Kost Gart marka yedek 
makine parçaları: 19 kal.-260 modeli Buda 
marka y•dek makine parçaları: 5 kal. 

Ate~e mukavim tu~la ve harçlar: 149 kal. 
(tart. 756 kr) (temd) 

Adi hş: 500 m3 
Yapı malzemesi: 2 kal. 
Kemik &dilü: 1 t. 
Otobü• (karoıeriii yerli olabilir) : 2 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Beyaz karamall eti: 3 t. 

b Müzayedeler 

Boş kötine varilleri: 500 ad. 
•oosoto. marka otomobil (temd) 
Binelı: otomobili 
Şevrol• markalı müstamel kamyon 

" 

pH. 

kapalı z. 

" 
aç. ekı. 
paz. 

• 

paz. 

aç. art. 

" ,, 

" 9 -

9750 -

80S9 -

151179 -

1000 -

300 

125 -
1100 -

Eloktrik, Hava~azı, (1 a!oriier Tesisat veMalzeme 

Sıvas Belediyesi Elektrik İşleri Müdürlüğünden : 

Sıvas Çimento Fabrikasına çekilecek yüksek fovvettür 
yer altı ve yerüstü Elektırik hatları ve teferruatının inşa 
Ye tesisatına t lip çıkmadığmdan bu işin ayni şerait altı

da ve yeniden onbeş gün müddetle kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

lhale 30.1.939 pazartesi güuü saat 14 de SıYas Bele-
diye encümüniude yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1350 lira ve muvakkat teminat 1012 li
ra 50 kuruıtur. 

Şartname ve projeleri Elektrik işleri müdürlüğünden 

alınabilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ·~ 

Ankara Hokak Fakültesindea: 

Fakülte leyli tal besi için 130-140 palto alınacaktır. 
Paltoların tutarı 3500 lira ve muYakkat teminat 262,5 li
radır. İsteklilerin şartnameyi ve kumafı görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için 1 1.2.939 cumartesi güaü 
saat 12 de fakGlteye mür caatları. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü RektlrlGğllnden: 

Yilksek ealtittü talebeleri için aşatıda cinsleri ı~S.terile. a1ak
kabılı:ır açık eksiltmeye konulmuıtur. 

731 25 

605 -

8808 50 

75 -

22 50 

68 -

9 38 
82 50 
11~ 50 

" 
,, 13-2-3, 14 30 

PTT U. MUd. Ank. ve lıt. 16·2-S9 1' -

Giimr. Muh. Gen. Komut. lat. SAK 13-2-39 16 -

Ask. Fabr. U. Mü.d. SAK Aak. 

letanbul Belediyesi 
let. Komutanhtı SAK 
A•k. Fabr. U. Müd. SAK Aıak. 

TGrldtuıu Cenel Dir. Aak:.. 

Harb Alcademiai KoıHt. SAK 

10-2-39 15 -

13·2-39 14 38 
30-1-39 19 30 
14-2-39 14 30 
15·2-39 a kadar 

30-1-39 11 -

Ask. Fabrikalar U. Müd. An". SAK 15-2-39 14 -
Anltar• Defterdarlıtı 6-2-39 15 -
lstanbul ,, 30-1-39 10 -
Yamam Kollek.tif Şirkeh Ank. Veltil. 

Muhammen bedel 3575 ve muvakkat teminat 268. 15 lira. 

ihale 14-2--39 aalı fÜ'lÜ •aat onbirde rektörlük binaaında mil

teıekkil komiıyon tarafmdan yapılacaktır. 

Dalla fazla lzabat ve parasız ıartaame almak istiyenlerin E111· 

titü Yurd Amirlitlae müracaat:leri. 

Cin•İ Miktar1 Muhammen bedeli Y ekün tatarı 

Erkek talelte 411 tift ~lira 3320 

Kız 
" 34 " 7,5 lira 255 

J575 

l•tanbal Beledi1eslndea 

Tabmia lıtetleli ille teminat 

Adet 

Cerrahpat• ve Zlbrevi ı.astueleriae Peleria 23 8,00 84,80 
basta elıtaıı 10 8.50 
Etajer 30 9,00 

Cerralılpata n HaHki butaaeleriae Pertatif lıaryola20 1 1,00 

Çelik l&madaa 102,37 

H•yalı karyela 55 26,00 
Ceraiıı,ata HaHki ,,. Zeyne, kl-

mil hastaneleriae •ataaiye IO 6150 71,50 
• 30 11,00 

Dalreai, adı einai, mlkt.rı ve tahmi• bedeli yukarda yazılı '-u· 

laaan itler ayrı ayrı açık eksiltm•J• konulıouttur. 

Eksiltme 13-2-39 pazartesi fÜ•Ü saat 14,JO da Daimi encümen· 

de yapılacaktır. Şartnameler levazım müdlrlütünde ıc"Srillebilir. 

lıtekliler 2490 sayılı kanonda yazılı vesika ve hizalarında röateri· 

len ilk temi11at makbuz yeya mektubile beraber yukarda yazılı 

l'iatle aaat 14,30 .la Daimi eaclmeotle lıtulunmahdırlar. 

28 fkincikinun 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 

CiNSi Af ağı 
Kr. Pa. 

Butday yumutak 
• sert 

,, kızılca 

5 21 
5-
5 28 
4 11 

27.1.938 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 7 

4 13 

Buğday 
Arpa 
Çudar 
Un 
Mısır 

Gelen 

Arpa Anadol 
Bakla 
Çavdar 

iç ceviç 
Zeytin yağı 
Tiftik 
Pamuk 
Fasulye 
Mercimek 

2' 
5' 24. 

ton 
Arpa yemlik 
Z. yatı E. E. 

,, 1 ci 42 20 
Fasalya 
Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 
Kuıyemi çuvallı - -

,. d~kme - -
iç. Fıadtk 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Susam 
Yapak Anadolu 

,. Trakya 

111 20 117 -

Aapa 
Tiftik 
K ceviz 
Afyon 
iç. fındık 
Yapak 
Kepek 

-
Giden - 'f 

102 
13' 

' 75 

• d 
21' 

Du; Fiatlar 
Liverpul 3 ı• 
Şikago 3 2t 
Vinipek 2 9' 

Buğday 

" ,, 
te 

Mı•ır beyaz 
Mıaır aarı 

Yulaf 
4 30 
4 7 
2700 

Arpa 
Mısır 

Anvers 2 sJ 
Lendra 3 6' Ve 

Keten T. : ,, 6 31 
SadHr derisi 3170 Fındık G. :Hamburg --

L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

======== 27.l 939 ===-:==== 
Be.aclya Sultan1 IUlo 

Sırık domates 
Dolmabk bOber 
!ivrl 1'Gb• 
Patates 
Aralla 
Çalı IMulyeei 

Barn.,.a kırmızı 
• ye fil • 

Bakla (bmircien) • 
Aytekadııı IMulye • 

Laıtaaa 

lapan ak 
Kök kerırvlz 
Pırasa 

Karnabahar 
Eııgiıııır 

Yeın talata 
YqU soğan 
Maydanoz 
Paacar 

• 
" 

aded 
• 

ıoo .. 

demet 

Havuç • 
KereTiz Yaprak • 
Şalğam • 

• 
" 

Kırmızı turp 
Bayır turpu 
Ballı:obatı 

Yer elmam 
Lu elmaı;ı 

kilo 

" 

6-

80 ---
5ıJ -

J 50 
2-
5-
l 50 

li -
ıo -
2.') -

1 2.) 

- 00 

2-
2 iO 
8-
2-

- 4tl 

ı-

3 ·-7 -

\) -
c: -

!fi -

2 -
2 50 

7 -
ı 50 

ıs -
18 -
80 -

1 50 

- 75 

s-
3 -
f-

2 50 

- eo 
ı ~o ·-5-

Taı:e sarımsak demet 

Mandarin ... lenye 100 140 

. . - 8-
ı f>O 

200 -
250 -• Bodrum 

Rize 
Fealke 

,, Mersin 
Dereotu demet 

• 
175 -

80 - 100 -
160 - 206 -

" 200 - 250-
- M - :'5 

ı 
Gümüşhane elma ı kilo 10 -
Amasya elması • 15 -
lnebohı elması • 10 -
laıfüz elıaıun (taraklı) 10 -

Ankara armudu ,. 90 -
İnebolu armudu 11 -
Ceviz 

) Ayva 
1 Ferik elma11 

Ke•tane 
Hac 

• 
• 

b-

9-
7-

Muz yerli 70 
Maz ~ 111 -
Ataç kavunu Adet 2 -

Yali UraonlOO aied JOO -
Ecnebi limon 100 ,. 176 -

Portakal Dörtyol S61ık 27f> -

" " i~. 325 -

• " 
" • 

~ .. 225-
100. :::ı• -
150 200 -

Portakal Alanya 100 A 180 -

• 

• 
" 

• 

" 80 270 -

G4 330 -
• 86 
Fenike 160 S75 -

• 2'0 875 -
Rize 100 l75 -

" 
> 

200 -
rA - -

• Menin Yaf. 120 850 - 9°' 
9& 000 - :oo' 

• " 
100 800 - ~ 

" . 200 
Kestane lı:abağ1 kilo 2-
Karadeniz armudu o
Nane demet - 50 _, 

İstanbul Levazım Amirliii Satuıalma Komisyonuadan : 

Dikim evleriade birikmiı olan 7 4.000 ila 79500 k' 
yönlü kırpıntıya' mukabil battaniye yaptarılacaktır, pazarl 

eksiltmesi 10.2.939cuma günü saat 14,38 da Tophan 
tstanbul levazım amirliği satına!ma komisyonunda yapıl 
caktır. İmaliye ücretini• tahmin bedeli 1073 lira 25 k 
ruştur Teminatı 161 liradır. Kırpıntıl r Defterdarda 

Tophanede tlikim evlerinde ve battaniye nümuneai 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

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

• • • 
Etajer ve karyola alınacaktır. Bak: Mensucat 

1st. Belediyesi ilanına. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Kayseri Devlet Demiryollan 4 üncü işletme Müdür)üğünd 

Mayıs 939 gayesine kadar dört ay zarfında Samsun Ji 
mna vapurla gelecek olan tahminen 9 hin ton kömürtin 
lediyenin müsaade edeceği iskelelerden vagonlara yüklB 
nıesi ışi kapalı zarf usulHe eksiltmeye konulmuştur. 



!8 kincik4nun J9J9 

~k iltme 13.2 939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
· Kayseri i letme müdürlüğü binasında yapıl~cakhr. 
3u işe girmek isteyenlerin verecekleri 405 hralı~ mm~a: 
teminat mektup veya makbuzlarını, kanunun. tayrn. e~tıgı 
<a ve hRyannamelerini havi teklif mektublarıle b~rhkte 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli~ine vermeJerı veya 

1 ile iadeli teahbütlü olarak göndermeleri lazımdır. Pos 
olacak gecıkmeler kabul edilmez. 

au işe ait mukavele ve ~artname projeleri Samsun depo· 
lan ve 4 işletme müdürlsğünrlen para ız olarak dağıtıl
tadır. 

!_Ukat Benzin-,ı:a Jarı Makine v :._!: 
P. T. T. U um Müdürlüğünden : 

l4.1.939 tarahinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan 
!on gaıovil talip çıkmadığından 16.2.9~9 saat ~6 da 
~arada posta te 'graf Umum Müdürlüğü bıoası dakı satıu
l komisyonun a yapılacak pazarlıkla mubayaa oluna· 
hr. Muhammen bedeli 9750 lira muvakkat teminat 731 
25 kuruşhır. isteklilerin mesai saati dahilinde her 
lllezkO.r komisyona ve İstanbulda Ayniy~t. şubesine 
caatla şartnameleri g .. rmek ve pazarlık ıçın yukar
aıılı giin ve saatte adı geçen komisyonda hazır bu
aları ilan olunur. 

ef err i k 
Ziraat Vekaleti Sıtınalma Komisyonunıılan: 

ekaıet ihtiyacı ıçin açık eksiltme usulile satın nlı~a.cağı 
lce 45 ~ün miiddct1e ilan edilen ve 19. 1 ·?9 ~arı hm~~ 
tnıesi yapılan 3600 lirs muhammen he~,e llı el ı)e ka~ılı 
3o adet arabalı pülverizatör için teklıf olunan fı!at 

.
1

• lllyıkmda görülmediğinden bu eksıltme m~zk~r tarıh
ıtıbaren 10 gün müddetle uzatılmıştı~. lste~lılerın 2~90 
1 kanuımo 2 ve 3 eli. maddelerindek1 vesaık ve temmat 
t~p1arı veya nıakbuzlarile birlıkte ihale gü~ü olan 30.1.3~ 
ırıe n1ij adif pazartesi güuü saat 1 1 de Zıraut vekaleti 
alnıa komisyonunda hazır bulunmaları. 

İlli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

adet Dizel mot5rü yolu silindir yeniden kapalı 
a eksiltm k ulmuşıur. Muhammen bedeli 43200 . eye on . 
ılk teminab 3240 liradır- ihalesi 13.2.039 pazartesı 
saat 15 .le A karada M. M. V. satınalmn komisyo

a Yapıl cnktır Şartnamesi 216 kuruıa Ankarada .ko
odao alınabilir. isteklilerin kanunda yazıl~ vesaıkle 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
aat e•vel Ankarada komisyona vermeler!. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı i~tanbul 
Satmalma Komisyonundan : 

' 2, 3, -4, 5 ve 6 sayılı motörler için alıuacak 19 l~a· 
SterJiog Kost Gart Marka yedek makine parçal~rıle 
ayılı nıotör için alınacak 5 kalem Mh 260 modelı Bu: 
arka yedek makine parçalarıaıu 13.2.939 pazartesı 
8 at 16 da kapalı zarfla eksiltmesi _ya~ılacaktır. . 
artnanıesile cins qe miktarını gösterır lıateler komıs
adır G·· ül b'l' 
h • or c ı ır. . 

6
.,5 1. d 

a illin bedeli 8059 lira ve ilk tem matı " ıra ır. 
leklilerin on iÜD eksiltme saatinden ltir sa~t evveli
a.dar 2490 sayılı kanunun tasrih etti~i veçh~le haıı~
~kl rı teklif mektublarmı Galata eskı ithalat giimru

ınasındaki komisyona •ermeleri. 

eri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : " 

h11ıin ed'I b d ı· 151.170 lira olan ve 27-t-39 cuma gu· 
ı en e e ı l ·ı· d'l 

at onbefle kapalı zarfla ihale ediler.eği evve ce ı an e ı • 
lan 149 kalem ateşe mukavim muhtelıf tuj'la ve har9lar bu 
iÖrGlen l M b' aen 10 2-39 cuma günü saat 15 te kapa· fi . uzuma ın 

• •hale edilecektir. 
ale Ankarada Askeri fabrikalar u•um mödür.ütü binaaı i· 
loplanaa aatınalnıa kemiıyooanca yapılacaktır. . 

rtrıarne 7 lira 56 kuruş mukabilin.le ınezk6r kemııyondan 

lipltr'ın Lk t t · t 880 lira 50 kuruş havi teklif nıuva& a emına . 
Plarıoı mezkür günde ıaat 14 e kadar kernisyona ver~eler~ 
tıdilerinin de 2490 aayıh kanunun 2 ve" 3 maddelerındekı 
le rnezlı:Gr wnn ve •aatte komiıyona muracaatları. 

sta bul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
altepe Askeri Lisesinde emaneten yapılmakt~ olan 
at İçin lüzumu olau 2 çeşit yar-ı malzeme&~ s~tı~ 
caktar. Pazarlığı 30 lkincikAnun 939 pazartesı gunu 
10,3() da yapılacaktır. lsteklilerioia belli gün ve saa~
ndıkhda komutanlık satanalma komisyonuna gelmelerı. 

Türkkuşu Genel )irektörlöğünden : . 
5 er kişi taşıyabHecek, fazla havaleli olmıyan, şehırler 

Yollarda kolaylıkla işliyebilecek 2 tane otobüs_ satın 
caktar. Karoserisi yerli olabilir: şoför m~hallı. ay~, 
nde bagaj koymak için yer olmalıdır. lsteklıle~ı~ 
39 tarihine kadar evsaf, fiat ve teslim müddetlerını 
eklif halinde bildirmeleri ve tafsilatlı resim gönder
ri ilan olunı:ır. 

Baıddı~ 7er: ARTUN &a-ımon 
mt.o illU.. ~ Ne. ti 

MONAKASA GAZETESi 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlliğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli aoo lira elan bir ton kemik kü
lü askeri faarikalar umum müdürlüiü merkez satınalma 
komisyonunca 14.2.39 salı günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
veriJir. 

Taliblerin muvakkat teminat olan 22 lira 80 kuraş v 
2490 .sayılı kanuuun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

frzak, Zahire, f t v Sebze : 
Harb Akademisi SatınRlma Komisyonundan . 

Harp Akademisi ihtiycı için mevcud şartname ve ev· 
safına göre 2000 kilo beyaz karaman eti pazarlık surc
tıle alınacaktır. 

İsteklilerin 30 ikincikiinun 939 pazarteıi gDnü saat 1 1 
de Beşiktaş kazası Malmüdürlüğüne yatırmış olan 68 lira 
pey akçesi makbuzile birlikte Yılaızda Harp Akademisi 
Sahnalma Komisyonuna müracantları. 

Aukara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Garnizon hirliklni ve müe seselerinin ihtiyacı için 22v00 
kiJo sabun eksiltmeye konmuştur. (Kap:ılı zarfla). 

Tahmin bedeli 8800 lira olup muvakkat teminatı 660 
liradır. 

Ek iltmesi 1 ı -2-939 cumartesı eünü saat 11 dedir. 

Ama ya Alay Satınalma Komi&yonundan : 

Alayın senelik ihtiyacı olan 28500 kilo bulgur tr~lif etli 
len fiyat gali görüldüğünden : 

Yeniden 28500 kilo bulgur ebiltmiye konulmuştur 
Tahmin bedeli 2850 lira olup muvakkat teminatı 203 

lira 75 kuruştur. 
Eksiltmesi 10.2.939 cuma günü saat 14 dedir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 92 kuruş olan 25000 kilo 

udeyağ kapalı zarf usulile mfinakaaay• konulmuftur. lbaleıi 14 
şubat 939 salı günü saat 14 dedir. İlk teminatı 1725 liradır. Ev
nf ve şartnamesi bedelsiz olarak MMV .ahnalma komisyonundan 
alınır. 

lıı:mir Levaıı:ım Amirliji Sahnalma Komiıyonundaa: 
izmir Komutaalıj'ı Birlikleri bayvanab için JOOOOO kilo yulaf 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur ihaleıi 10·2·938 cuma gü· 
nü saat 16 da İzmirde Kışlada iz.mir levazım i.mirliğl ıuıtınalma 
ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 16500 lira ilk teminatı 1237 
lira 50 kuruştur. Şartname•İ her giln komisyonda görülebilir. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalm Komisyonundan : 
lstanbul levazım imirliğine bağlı müeuesat için Rumeli cihe· 

tinia ihtiyacı olan 157700 adet limona istekli çıkmadığından tek· 
rar açık ekıiltmesi 6·2·939 pazartesi günü saat 14 de Tophanede 
levazım imirliti satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmia bedeli 3154 lira ilk teminatı 236 lira 55 kuruştar 

Urfa Tümen Sah ııalma Komiıyonuntlan: 

Miktarı Cinsi Ait oldutu Muhammen Munis.kat Ekıiltme Blıc- S 
kilo l.irlik bedeli teminat tekli tarihi 

Lira K. Lira K. 
600000 arpa merkez birlikleri 16500 1237 50 kapalı z. 15-2·39 

çar,amba 10 
200000 un Birecik HD. TB. 24000 1~00 

" " 
15 

Ekıiltrneye konulan arpa ve unun miktarları muhammen bedel-
leri muvakkat teminatları eksiltmenin fekli ve icra11 tarih ve .aat 
ları yukarda yazı im ıştır. 

Evsaf ve teslim şartları röstereo tartnarneıini i.tekliler her 
gün Urfada tümen Htınalnaa komiıyonda okuyabilir. Ve komiıyoa· 
da parasız alınaltilir. 

lkıiltmeler Urfada tüm n satınalma komisyoaund~ yukarda 
yazılı şekil tarih ve uatlerd~ yapılacaktır. 

b) Ü Z A Y E O E L E F1 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Tophanede Salı pazarında Lev. yollama Md. aaltarında mncut 
30 beygir kuvvetinde Bolinder marka 1 adet motör 7.2.39 salı 
günü saat 15 cie Tophanede İat levazım amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin belli saatte komi•· 
yona gelmeleri. 

İıtanbul Defterdarlığından : 

Mullammen kıymeti 
lira 

Cerrahpafada: Eıki Davutpaşa yeni bobiyar mahallt!11inin 
Çardaklıhamam sokatında kiia olup Üniveraite taranodan 
huine adına istimlik ohınan yeni 31-33-35 1ayılı üç evia 
an kazları. 195 

SultHahmedde: Tabu dairesinde mevcut 22 adet eski 
çini odun 11obabı. 70 

Ayasofyada: KAin türbelerin kubbelerinee terakiim eden 
ve 80 90 çuval miktarında olan güvercin gübreli toptan 
(kubbelerin etrafında toplanması alıcıya aittir.) 40 

Yukarıda yazılı ankaı, soba ve gllltrenin satışbedelleri pefİn 
ve sırf nakid verilmek şartile hinlarında gösterilen muhammen 
bedeller üzerinden açık artırma uıulile ayrı ayrı .. u,ıarı tt.2.939 
pertembe günü Hat 14 de yapılacaktır. Diğer ,eraitini C:Sjren
mek i11tiyenlerin her rfin ve artırmava iştirak edeceklerin 
de mezkür rün ve 11aatte milli Emlik Mildürlüğünde toplanan ko
miıyona müracaatları • 

(Devamı 4 üncCl .abifede) 

Sayfa 3 

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartesi 30-1 939 

Seferihisara su isalcıi, kaptaj ve depo inş. (Dalailiye Vek.) X! 909 
Rlelttrilde müteharrik bulaşık yıkama makineıi (lnb. U. Mütl.) .~ 919 
Muhtelif cinı demir ve demir levha (DDY H. pa~a) ~'! 935 
Hayvan veleasesi (Jandr. Genel Komut. Ank.) X• 937 
Çanakkalede meteoroloji biauı inş. (Çanak. Nafıa Müd.) N! 937 
Akpınar llüt<lmet konatı iDf. (Diyarbakır Defterdar.) .\'! 931 
Piranda • ., ,, ,, ,, 1'! 933 
Donki tulumbası (lnhis. U. Müd.) .:\! 939 
Röntgen malzemesi Gureba but. için (l.t. Vakıf. Müd.) .\! 939 
Kimya ec.zası {lst. Vakıf. Mnd.) .ı'\! 939 
Laboratuvar malzemeai tlat. Vakıf. Müd.) 1'! 939 
Biga-Karaİ>iga yolu üzerinde beton kaprüler inş. (Çanak. Vil.) .:\! 939 
Karaağaç barut deposunda abıap iılcele inı. (lnbiı. U. Müd.) ~! 939 
Araba malzemeıi (MMV) J\! 940 
7 tezgih, 3 kazancı örsfi (MMV) J'! 940 
Sıhhiye otomobili (Devlet Havayol. U. Müd.) ·'~ ~'40 
Bünyan kuabası haritalarmın tauimi (Dahiliye Vek.) .ı'! 940 
Reo.kli afıı butml. (Sıh. ve lçt. Muav. Vele. Ank.) !\: 940 
Eıkiıehir kaaabuı haritası tanzimi {Dahiliye Yek.) ~Y! 940 
Kınu ot (Tophane Lv.z.) .r\e 940 
Kuru fasulye (Ank. Lvz.) Ji: 940 
Hangar önü piıtinio beton a.falt olarak ino. (Devl. Havayol. U. Mtıd.) 

.• 942 
Çorluda yap. hast. ilivei inş. (Çorlu Kor) ô 942 
Poıı:anti·TarHs yolunun arasında yap. tamirat (lçel Nafıa Müd.) l'I! 9-42 
Okul bina11 ins. (Aydın Vil.) 942 
l11pirto takımı (Tophane Lva.) .\! 942 
Sıra yap. (Konya Erkek Orta Okul Oir.) ,;'\! 942 
Palto dıktiril. (lst. PTT Müd.) lt! 942 
Balast (DDY) .~ 943 
Metereoloji btasyona biaası inı. (Seyhan Nafıa Mid.) •1'i! 944 
Branda bezi (Çanak. Mst. Mvk.) J'! 944 
Demir çubuk ve eu bidonu (Çanak. Mst. Mvk.) J\'• 944 
• Hurda ki~ıtlar (Sam111n Tütüa Fabr. Müd.J .r.c 945 
Teaeftusbane zeminin beton inş. (Samsun Vil.) .N! 945 
Hcll inş. (Kayseri Beled.) X! 947 
A§ım durag-ı inş. (Yoxrat Vil.) 1'! 947 
Aseton (Türkkuşu Genel Dir.) !\! 947 
• Kıraızı biber ve hayvan pancarı (Kayseri Y enca Deneme lstas.) 947 
Seamikolt (lahiı. U. Müd.) .:'! 948 
• Boş teaelce (Sinop Nafıa Müd.) .\! 949 
Diyarbakır hududu dahilindeki temizlik işleri (Diyarbakır Seled.) .N! 949 
Dam tamiri için malzeme (lst. Komut.) .\! 952 
Kaldırım tamiri (lst. Belr.d.) .;\! 953 
lliç (Gümr. Muh. Genel Komut. lıt.) ~\! 953 
Elbise diktiril. (lst. PTT Müd.) .\: 953 
Arabalı pülverizatör (Ziraat Vek.) .~ 953 
Granit taşı ve silindir (DDY) •'! 953 

Ankara Borsası 
27.1.939 

Açıl.ş Kapanış 

iıtanbul Belediyeai 
Şehir Tiyatrosu 

1 lngiliz lirası 5.92 5.92 
100 Dolar 126.6225 126.6225 
100 Franın:. fr. 3.3450 3.3450 

Bu akfam 

.. at 20,30 da 

100 Liret 6.66 6.66 
100 ltviçre fr. 28.5775 28.5775 KOMEDi KISMı 

100 Holanda fi. 68.2125 68.2125 
100 Rayhitmark 60.675 60.675 
100 Belçika fr. 21.4075 21.4075 
100 Drahmi 1.08 1.08 
100 Leva 1.5575 1.5575 
100 Çek. krenu 4.34 4.34 
tOJ Pezeta 5.92 5.92 
100 Zloti 23.92 23.92 
100 Pengo 2:>.0625 25.0625 
100 Ley 0.905 0.905 

Oğlumuz 
1'.omedi 4 perde 

lstanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatro•u 

Tepe batı 

100 Dınar 2.8325 2.8325 
100 Yen 34 5., 34.56 11111111111 

~ ıılllıı 
DRAM KISMl 

100 Jıveç kronu 30.4925 30.4925 
ıoo Ruble 23.89 23.89 

Bu akfam 

ESHAM ve TAHViLAT aaat 20,30 
Erg-ani 19,75 19,75 
Sivaa-i.rzur•mlll 19.15 19.IS Haydutlar 

.. " 1 19. - 19.- 5 Perde 
Türk Borcu l P. 19.30 19.30 

--
Kayseri C. H. P. İlyönkurul 

Başkanlığından: 
3~.1.39 da yapılacak Halkevi ihalesi muvakkaten 

bir edilmiştir. ihale günü ayrıca bildirilecektir. 
te· 

,-------------------·---------~ SAYIN MÜTEAHHiTLERiN 
NAZARI DiKKATiNE 

Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 
Elektrik Tesisatları 
mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 ci sınıf 
Elektrik te11iHtc111 ehliyetname1ini hair. 

SAiT SA ve 1 
Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 

lkiaci kat. Tel. 42956 

~---------------------------~ 
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Quotidie des Adjudication• 

E 1 

o 
28 Janvier 19~ ~ 

ADMINISTRA Tıuı-.. 

Y oghourtchou Han 
ler Eta e, N. 3-4 

Galata, Pcrchembe B-.zar 

T~lephone: 49442 

Bolte Poatale N. 1261 

Pour la Publicite ı'adreHer 
a l ' Adminiıtration joumal Professionnel des Fourniss urs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreıae Tel~graphique : 

i•tanb l MONAKASA 

Tableau S optique des judications Ouvertes Aujou d'hui 
C>bjet de l'adjudication Mod Prix 

d'acijudicat estimatif 
Cautioa. 
provisoire 

Ueu d'adjudication e t du 
Cahier des Cbnrgeı Jours Hcure 

----~~~~~~----~~----~---~--~------~~~_,.--~-------------

A) Adjud ications an Rabais 

Construction-R6}>,.!'ration-Trav. Public -Materlel de Constructlon-Carto,gr phle 

Reparatioıı batisse konalı: rouverııemental. 
Achevement construction station selection 

(aj.) 
Reparation maison penale Gürün. 
Reparation pave a Küçükayasofya. 

• ,, ,, Küçfikpazar. 
,, ,, ,, Scutari. 

Travaux de construction et reparation bitisse 
ecole Normale ing nieur. 

Publique 
,, 

,, 
• ,, 
• ,, 

400 -
996 52 

703 05 
1308 32 
656 58 
702 47 

2654 90 

30 -
74 74 

50 76 
98 12 
49 24 
52 69 

200 -

Vilayet Kırklareli 

" 
Balıkesir 

Dir. Trav. Pub. Sivas 
Com. Perm. \tunicipali~ lstanbul 

.. 
,, 

Oir. Trn. Pub. lıtanbul 

31-1-39 14 -
30-1-39 10 -

6-2-39 14 -
13·2-39 14 30 
13-2-39 14 30 
13-2-39 14 30 
17-2-39 14 -

Achevement construction premiere partie pare 
jeunesse en face gere Ankara 

Pli cacb 253464 02 13888 56 Ministere Trav. Publics 17-2-39 15 

Fourniture pierres et cnnstruction pave eo 
parquetı a lroute Osktidar•Şile. " 

15548 50 1166 14 Coaı. Perm. Municip. lıtanbul 13·2-39 15 

Constructioıı chaussee goudronnee rue Yeni· 
y•va, Havyar et Anahtar a Cihangir. 

• 12032 91 902 47 
" 

13-2-39 15 -

L'adjudication qui devait avoir lieu le 80-1-39 
pour la coastruction de la Maison du Peu· 
ple a ete proviıoirement ajournce. La nou· 
velle adjudicatİOD sera publiee separement 

Electr lclte-6az-Cheuffap• Centrel (lnst llatian et Meteriel) 

lnıtallation et constrnction des lignes electri· 
quH ıouterrainas et aeriennes de haute pe• 
riode avec acce11oires a la f11brique de ci
ment. 

HıabfUement - Chauaaare - Tlssu 

Paletotı : 130-140 p. 
Cbauasuros poor ecolieres : 34 paires· ld. pr. 

ecelier : 415 paire1 

Pli cach 13500 -

Culrs 

3500 
Publique 3575 

Preıid. P .R. Kayseri 

1012 50 Dir. Af. Elcclrique Municip. Sivas 30-1-39 14 -

- 262 50 Faculte Droit Ankara 11-2-39 12 
268 15 Recteur lnstitut Agricole Ankara 14-2-39 11 

Pelerines : 23 p.· Mante1ux pour malades: 80 
p.· Pour hôpital Cerrahpaıa et pour celui 
de maladics de fe mes. 

Publique la p. 8 et 8 50 -- Com. Perm. Mun. lıtanbul 13-2-39 14 30 

Couverture en laine : 60 et 50 p. pour hôpi· 
taux Cerrahpaşa et Zeynep Kamil 

Fabrication couvertures en laine eıı e change 
de 74-79,S t. de d ecbets de laine amassees 
dans les maisons de couture. 

" .. 6 50 et 11 70 50 ,, 13-2-39 14 se 

Gre a rre 1073 25 

Ameublement pour Hebltatlon et Bar aux-Tapisserie ete. 

Litı portatifs en lamH d'acier : 20 p.- Lits 
a sommier : 35 p. 

Etareres : 30 p. 

Combustlble- Carburant- Hulles 

Gazoil : 75 t. (aj.) 

Dl var 

Pieceı de rechangcs pour machine moteuı No 
1, 2, 3, 4 S, et 6 marque Sterling Kost 
Gart : 19 lots· Pieces de rechanres marque 
Buda Model 260 : 5 lots. 

Materieux de construction : 2 lots 
Cendre d'oı : l t . 
Autobua (carrouerie pe1ı1t etre indirene) : 2 

pieces. 
Brlques rcfractaire et mortier : 149 lots (cah. 

eh. P. 756) (aj.) 
Pierreıı : 500 m3 

Provlslons 

Viande de karamın : 3 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Barilı cameloteı vides: 500 p. 
Automobile marque Doıoto (aj.) 

,. de monture 
Camion uaare marque Cbevrolet 

Publique la p. 11,- et 
25,. 

,, • 9-

Gre a gre 9750 -

Pli cach 8059 -

Gre a gr6 - -
" 300 -

- -

Pli cach 151170 -

Pli cach 1000 -

Grc a gre - -

Publique 

• 
" 

125 ..!. 

1100 -

lstanbul Gümriikleri Başmüdarlüğünden: 

(Diinkfi nüshadan devam) 
MKN 3298 6 K 150 G 21 LD sun'i ipek mensucat MKN 844 

TY 3276 M ve N 2 K 200 G 41 LD radyo lambası MKN a270 
23 K 13 LD kasanız pamuk mensucat MKN 4298 J4 K 18 LD 
ipliği boyalı pamuk mensucat MKN 4333 14 K 19 LD pamuk 
basma ihale günü 14.2.39 MKN 5406 KS 3 2 K 75 gra 914 L 
68 KD hurda haline getirilmiş selloloit cilalı dolu aicema filmi 
parçaları MKN 5362 2 K 120 G 185 LD sun'i ipek parçaları P4KN 
5363 260 G 22 LD safi ipek mensucat MKN 5364 500 G 38 LD 

161 - Com. Ach. lntend l•t. Tophane 10-2-39 14 30 

102 37 Gom. Perm. Mun. lstanbul 13-2·39 14 30 

- - " 
13-2-39 14 30 

731 25 Dir. Gen. P .T.T. Ank. et lıtaabul 16-2-39 Hi -

605 - Co . Ach. Com. G . Surv. Douan. lst. 13-2-39 16 -

- -
22 so 

- -
8808 50 

75 -

68-

9 38 
82 50 

112 50 

Com. Ach. Co mand. lst. Findikli 30-1-39 10 30 
Com. Acil. Oir. Gen. Fab. Mil. Aıık. 14-2-39 14 30 
Dir. Gen. Türkk.uıu Ank. Juıqu'a 15-2-39 

Com. Acb. D. G. Fabr. Milit. Aak. 10-"-39 15 

Com. Perm. Mun. lstanbul 13-2-39 14 30 

Command. Academie Guerre 30-1-39 11 

Com. Ach . Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 15·2-39 14 -
Defterdarat Ank. 6-2-39 15 -

,, lst. 30-1-39 10 
Representant a Ank. de la Soc. 

Collect. Yaman 

biçilıniş dikilmit ipek elbise MKN 5431 38 K 51 LD boyalı atnç 
konsol MKN 5333 770 G 51 LD ipek don çorap MKN 5315 3 K 
~160 G 33 LD y n kadın elbiseıi MKN 5273 430 G 37 LD ipek 

mensucat MKN 5282 560 G 48 LD ipek mensucat MKN 5328 
480 G 37 LD ipek eteklik MKN 5272 540 G 44 LD çocuk mu· 
şambaaı MKN 5279 25 LD ipek kadife MKN 5249 420 G 34 LD 
ipek m~nsucat MKN 5281 800 G 52 LD ipek masa örtüsü MKN 
5523 3 K 100 G 206 KD ipek örme boyun atkısı MKN 5515 6 K 
48 LD deri sandık bavul MKN 5509 500 G 37 LD ipek kadın el· 
biıeıi MKN 5508 100 K 45 LD boş ağaç ka fes sandık MKN 5507 
KKC 1411 KS 54 K 509 G l 15 LD muşamba kaplı ağa9 kanııpe 

Lois, Decrets-Lois, Traites de Comm~ 

Loi conc rnant l'appendice d'un article 
provisoire a la Loi No: 2490 sur les 

Adjudications 1 
Loi en d tc du 13.1.1939 No. 3559 . ~ev 

Article 1- L' article provisoire ci-dessous a ete a]O~ 
iı la Loi en datc du 2 juio 1934 No. 2490 ımr les AdJ S 

dications. t 
Article provisoire. - Les objets et materiaux, q 

doivent etre achctes en conformite de l'Entente de ere ) 
approuvee par la Loi en date du 28.6.938 No. 3525, 5 

ront - dans les cas d'impossibilite d'appliquer les d 
posıtions de la Loi No. 24QO sur les Adjudicationsı 
achetes d'apres les principes qui seront etablis par Atili 
Conseil des Ministres sur avis emis par le Ministere d ~a 
Finances iı la suitc des propositions faites par les f\fO bde 

lraı 
ltııı: 
t le 

teres ioteresses. 
16·1-3S> 

Lundi 30-1-939 
• ler 

Adduction d'eau a Seferihisar (Ministere de L'lnterieur) No 909 • rd 
Machine.ıı pour laver la vaisselle (Dir. G en. Monopole&) No 910 lhi 
Fer en plaques (Ch. de F~r f.tat) No 935 ' ta 
Selle& (Command. Gen. Gend. Arık . ) No 937 
Coı:ıstr. bit. met eorologie a Çanak. (Dir. Trav. 

No 9S7 
Conıtr. konak gouvernemental 8 Akpınar et Piraoda (Defterd1•1ııı 

Diyarbakır) No 938 1 

Pompes Donlci (Dir. Gen. Monopoles) No 939 1 nı 
Arlicles roentgen, • produits cbımiques et articles pour labor•1 ,

11 t 
(Dir. Vakoufı lst.) No 939 • Y 

Constr. ponts en beton arme (Vil. Çanak .) No 939 'te 

,, ecbelle en beton armı': (Dir. G en. Monopole&) No 939 Pr 
1 

Articleı pour voitures (Min. Def. Nat.) No 940 •rt 
Enclume pour chaudroıınier et machines·outils (Minist. D ef. ~ Gn 

No 940 1 İttıi 
Auto de secours sanitaire (Dir. G en . Voieı Aerienncs Etııt) No • llJ 
Drcıssement carte ville Eskişehir et Bunyan (Miniıt. de L'lnteri' • lld 

No 940 '-
Foin (lntend . Topha e) No 940 l af 
Haricots secs (lntend. Ankara) No 940 •en 
Coııstr. piste en beton (Dır. Gen. Voies Aeriennes Etat) No 9~ itli 

• hôpital a Çorlu (Corps Armee Çorlu) No 942 ~•i 
Rcp. route (Dir. Trav. Pub. lçel) No 942 111li 
Constr. batisae ccole Primaire (Vil. Aydın) No 942 7ıa 
lmpreısion des afflches (Dir. Hyg. et Assist. Soc. Ank .) No 94\ t 
Fabricatioo de bancs (E>ir. Ecole Second. de Garçonı a K"' ır. 

No 942 ler 
Uıtensile d'alcool (lntend. Tophane) Ne 942 ~ok 
Confection de paletots (Dir. P .T.T. Istanbul) No 942 8 
Ballast (Ch. de Fer Etat) No 943 / un 
Conatr. bit. station meteorologique (Dir. Trav. Pub. Seyhan) N° -4 
Toile "Branda,, (Com. Acb . Placcı Forte Çanalc.) No 944 dir 

Baguettes en fer et bidon d' cau (Coua. Ach. Place Forte çaıı'du 
No 944 biı 

• Papier ca elete (Oir. Monopolea Samsun) No 945 
Constr. en beton (Vil. Samsun) No 945 

,, W . C . (Munieip . Kayseri) No 947 
,, station selection (Vil. Yozgat) Mo 947 

Acetone (Dir. G en. T rldrnıu) No 947 
Semi· coke (Dir. Gen. Moı:ıopole) No 948 
• Bidons videı (Dir. Trav. ub. Sinop) No 949 
Trav. de proprete ville Diyarbakır (Mnn. Diyarbakır) No 949 
Materiel pour rep. toiture (Co mand. latanbul) No 952 
Confection de costumea (Oir. P.T.T . lst.) No 953 
Rep. paveı (Mun. lttanbul) No 953 

t rj 

ıt 

ı }' 
l:ıir 

Pulverisııteur (Miııist~re Agriculture) No 953 
Pierre granit et cylindre (Ch . de Fer Etat) No 953 

b 
ft 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ar 

:r 
MKN 5502 11 K « LD frcnk halısı MKN 5494 17 K 500 ô lb rrı 
LD ağaç kanepe MKN 5453 HSB 1459 23 K 6 LD muşarııb~ ta 
lıf MKN 5225 2 K 00 G 116 LD ipek yatak örtüsü MKN f lti 
MB 2134 M ve NKS 56 K 62 LD boş mukavva kutu MKN flrn 
NSADRC marka KS 56 K 66 LD lastik levha 1549 snyılı 1'' re 
mucibince ve başlarında yazıla günlerde saat 13,30 da 2490. '~t 
kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye caddeııt' ~o 
gümrfik satış salonunda açık arttırma ile satılır. İsteklilerde" l'çi 
liye ünvan tezkeresile malın deieri niabetinde yüzde 7,5 pef lı" j 
çesi makbuzu aranır. Şartnameler her gün dairede görule illl 
Pey akçeleri her gün alınır. Yalnız ihale günlerinde pey alıç tin 
rlrıin tam saat 12 ye kadar vezneye yatırılm 111 ve bu ı•' ~· 
sonra kat'iyen pey k abul edilmez. Peşin para ile mal alınalı j•ti 
yenlerden belge ranmaz. Her gün müteferrik ufa" eşya Sil 

vardır. Bunları listesi sataı salonu kapısından a&ılıdır. 


