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ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye için Kuruş 
- 3 A YLIGI 450 

6 .. 850 
12 .. 1500 

Ecnebmemleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma• 
yan tediyat makbiil dejildir. 
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PAZARTESi 

Herglln çıkar iktisadi, niali ticari ve zirai 
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2 lkinciklnun INO 
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IDAREHA NE-: 
Y oprtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Pcrtembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
tdarebanemizde rörüıüll1r 

Telrr.: lst. MÜNAKASA 
Telefon. : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

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

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

'. iraat Kongresi Müzakerelerinde 
Türkiye çay ziraatinin ehemmiyeti 

(Dünkü nuıhadaa devam) 

3- Rize ye civar mıntaka· 

ının bütün ararlıi çay ziraa
:ine müsait olmadığından en 
nüsait topraklar bir komisyon 
rasıtasile tetkik ve tesbit edil
nelidir. Bunun için de komis· 
fonun evvela çay sahalarının 

··d esbiti için bir plan haurlan
nast ve tRS:lik edilmek üzere 
Vekalete ar:ıetmesi lazımdır. Ko
nisyonun tesbit edeceği şeyler 
ıunlardır: 

a- Çay fidanmın neşvüne· 
~aıında ökolojik faktörlerden 
oprak da büyük bir rol oyna
makta olduğundan ve bilhassa 
tolkanik taştardan meydana ge· 
en topraklar çay için en mü· 
ait toprakları teşkil ettiğinden 

komisyon mıntaka dahilinde 
S jeolojik arafhrmalar yaparak 

u gibi toprakların nerelerde 
bulunduğunu teıbit edecektir. 

b- Toprak faktörleri aruın· 
da hamıziyet derecesinin de 
ınilhim bir teıiri olduğundan 
toprağın (ph) kıymetini tetkik 
•e tesbit edecektir. 

c- Jeoloji ve toprak kimya
lı mütehassıslarından terekküp 

l .,edecek olan bu ilmi komisyon 
sı •uıtasiyle çay ziraatine en mü· 
o-ait olan yerlerde bu suretle 
tetkik ve tesbit edildikten son
ra bu nııntaka dahilinde "ka
nuni çay sahaların tayin edile· 
c:ek ve bunlar 11nırlandırılacak
tır. 

d- kanunen çay nuntaka1ı 
elarak tesbit edilen mıntaka da· 
hilindeki ormanların açma ve 
dağıtma şekilleri tek'!rrÜr etti
ri lecektfr. 

e- Çay nebatı bilhassa neş· 
n •Ünema11nıo ilk safhalarında 

ıölgeye ve korunmıya ihtiyaç 
9'ıöstarditi11den ı.u orman açma· 
larında toprağın hazırlanması 
ve büıbütün çıplaklaşbrılmama· 
sı için alınması lizım gelen ted· 
birleri tesbit edecektir. 

f .- Bugiin kültür altında bu· 
lunan arazıden, ıay iıtihıil 

eli mıntakaaı olarak tesbit edilip 
11nırlaadırılan .abalar dahilinde 

b' kalan tarlaları•, kaylünüa di
j'er ihtiyaçlarıaı da nazarı iti
bara alarak çay ziraatine tah· 
sis edilecek miktarını tesbit e
d.:.cektir. Bu sebeble ilmi 

e, komisyona çay mıntakal arı 
dabiliade intihap edilmiş birer 
heyetin de refakat etmesi icap 

ıı edecektir. Şu halde komisyon 
atağıdaki uxuvlardan terekküp 
edecektir. 

Çay teşkilitı ıniitelaa1111lar1, 
Bir &1iıtaniyle Jeoloji profe
ıörü, 

Bir a.istaniyle bir teprah: kim
yası prof ılSrü, 
Mintakadan altı aza. 

- Çiftcileri timdiye kadar yap
tıkları ve alııtıkları ziraat •is
temi haricinde büsbütün yeni 
bir zirant sistemine alıştırmak 
ve çay nebatından ancak dör
düncü senede ynprak bandına 

başlanacatına nazaran o zama· 
na kac!ar çaylıkların bakım ve 

• ~ timarını temla etmek lizım ıe· 

lecektir. Bu makaatla devletia 
çaylık tesis etmek üzere toprak 
hazırlan111a11 cıaasında işlenmiş 
tarlalar için dönüm başı a 10, 
orman açmaları için dönüm 
başına 20 lira tesis masrafı ver
me:ııi ve bu yardımı ilk hua· 
dın başlanııcına kadar devam 
etmek Qzere müteakip üç sene 
xarfnıda da dönilm başına 10 
lira itletme ma.rafı olmak üze· 
re devam ettirme1i Ye borcun 
itfasını ise ancak beşinci sene · 
den itibaren batlamak nzere 
tedricen yükselen taksitlerle 10 
ıeneye takıim etmesi lazımdır. 

5- Kanunen çay mınfaka11 
olarak tesbit edilea saba dahi· 
linde çay bahçesiae tabsiı edil
meleri kararlaştırılan arazide 
çaylıkların teıhioi ve kredi 
işlerinin tanzimini temin yolun· 
da bir kanun çıkarmak lazım

dır. 

5- Çayların dikim, bakım, 
haaat ve iılemeleriai fenni e
saslar dahilinde yGrütebilmek 
ve kontrol edebilmek için 1.a· 
limatnameler hazırlamak lazım
dır. 

7 Çay organizasyonuna li· 
zım olan teknisien ve ustaba • 
şıları yetiştirmek için meyveci· 
lik organiza1yonunda takip e• 
dilen siıtem dalailinde çalışılma· 
lıdır. 

8- Çiftçilere kurslar tertip 
ederek fenol ziraat usulilnün 
öğretilmesine ve yayılmasına 

ehemmiyet verilmelidir. 

9 - Meydana gelecek çay 
ziraatı mmtakaaından hakiki 
iktisadi f aidenin temini çay 
yapraklarının yüksek bir kalite 
iktisap edecek bir şekilde iyi 
işlenmesine bağlı olduğundan 

çay mahsulünOn lılenmesi işini 
de organize etmek lizımdır. 

Bunun içindirki kanunen çay 
mıntakası olarak yerleri tayin 
edecek komisyon başlangıçtan 
itibaren çayın itlenmeıi işlerini 
de ıöz önünde tutarak m1nta 
kaları buna ıöre tesbit etme
lMlir. 

Bu komiıyon vekllete çay 
iıleme merkezleri hakkınd.a da 
tekliflerde bulunmalıdır. lstih-
11alatın artmasile mütenasip bir 
şekilde çay imalathanelerinin 
ve yahut fabrikalarının :yerle· 
rini teıbit etmit bulunmalıdır. 

IO - Yükaek kalitede ve 
mütecaniı ev11afta kuru çay 

iatihsilinl temin için müıtahsil 
şahısların doğrudan doğruya 
çay karutmalarınm yasak edil
mesi ve çay kurutma işlerinin 
muayyen ve selibiyettar mer· 
kezlerde yapılmasının temini 
lizımdır. 

1 l - Dünya piyuaaında çay 
mahsülirıün tasnif ve ambala
jının btıyük ehemmiyeti vardır. 
Bunun için Ti:rk çayının da 
baılangıçtan itibaren t&1nif ve 
ambalajına ehemmiyet vermek 
ve bu huıuıta çok titiz dav· 
ranmak lbımdır. 

12- Çay tattit atının ön il ne 

a) M 0 NA K A SAL A R Harici Ekonomik Ha~erler 
ln,aat - Tamirat · Naha işleri ve Malzemesi -Harita 

Manifestoda mukayyed olmayarak yolcu be
raberinde getirilen idhal resmine tabi 

eşya hakkında bir kararname 

27-10-938 tarih ve '403 numa
ralı resmi gazetede intişar e

den ihtiyaç kanununun 7 inci 
maddesine a-öre Yı.anaaiıtana 

gele• yolcular idhal resmiae 
tibi fakat manifestoda mukay· 
yed olmıyaa fÜmrük reami 
500· 1009 drahmi tutarındaki 

eşya için yüzde 10 nisı.etiude 

munır:am resim vermekle mü· 

kellef tutulacaktır. 

Şukadar varki 8u suretle id-

hal olunacak eşya sahiplerinin 

me1leklerile alakadar olmalıdır. 

Komisyoncu Röprezantan 
ve Yuaaniatanda mukim ol

mayanların getirecekleri bu 

kabil eşya yüzde 50 gümrük 

reamine tibi tutulacaktır. 

Mevzuu bahiı munum re1im 

ıümrüklem• eanaııında ve yahut 
Pire ,,. Selanik limanlarında 

aktarma olurken tahsil edile

cektir. 

Kliring heıablırı bakiyeleri va kredili ithal ta aid 

taahhüdler 

Türkiye C •lauriyet Merkez Baukar.ıatlaa alıaaa heup .. ulba 
larına J'6re 24 ıı 138 tarillintleki klirinı he.tabları bakiyeleri ve 
kredili ithalat içta Cü .. lıauriyet Merkez Banka.ıaa verilmit taala· 
hildler yekdaları. 

CEDVEL 1: Ttirlıciye Cim· 
huriyet Merkez Bankuındaki 

kliriar aesapları ~orçlu ı.aklye· 
leri: 

MEMLliKET MİKDAR T· L. 

Almaaya 

Belçika 208.800 
Çekoslevakya 3.496.800 
Finlaudiya a48.400 
Fransa 3.3M.IOI 
Hollaada 837.000 
İDgiltere 10.255.200 
lıpaaya 318.IOO 
IBVeç 2.651.209 
lsviçte 830.00Q 
İtalya 477.600 
Leailtan !06.700 
Letenya 26.900 
Macaristan 983.100 
Norveç 185. 
Remanya :.405.500 
s. s. c. i. 147.200 
Yuıeılavya 53fS.800 

Cli:DVEL: 2 
Kretlili ithalit içia Cilmhuri· 

yet Merkez JJanka11aa verilmit 
elan taahüdler yekQalarl: 

ı Resmi daôreler Huıuoi t•h•slar 

MEMLEKET T. L. T. L. --
Almanya 18.763.t2i 12.338.497 

Avuıturya - - 525 
Belçika - - !6.189 
Çekoslavakya 499.277 231.811 
Eatonya - - 6.821 

Finlandiya - 175 13.154 
Franıa 321.373 298.539 

geçmek için şiddetli kanuni 
müayyedeler vazcdilmelidir. 

I~ -Çay bahçesi tesis edenlerin 
muayyen müddet arazi vergi
lerinden muaf tutulmak aure· 
tile siyanet ve tefYik edilmele
ri, ayrıca vekiletin direktifleri 

Holuula 60.109 58434 
İngilte-re 523.489 337.133 
İspaaya 29.614 11.243 
lueç 532.363 1 1.347 

lniÇTe 3,.467 ıae.e1a 
italya 14.873 438.469 
Let••ya 
Macariıtan S83.888 17 .716 
Nornç 13.118 ı7.fi47 
Leaistan 124.324 2J.550 
Yu.oılavya ı J.585 3.526 
Yuıaaaistan 41.193 
s. s. c. 1. 84.459 

Yukartlaki Z numaralı ud· 
velde yaulı kredili itlaalltın Ya· 

deleriae 18re vuiyetleri: 
Altı aya kaclar Yadeli 

Reami Hu1111i 
tlaireler t•bıılar 

memleket T. L. T. L. 

Alma•ya 1.588.688 1.114.142 
Dij'er na••· 405.26G l .i47.86' 

Da .. a u•ua v•J• 
batlı:• ndeli 

fteı•I Ha1uıi 
daireler talaıdar 

T. L. T. L. 

Almaava 18.174.617 3.141.855 
Diter ıa••· 1.401.884 1.705.719 

CEDVEL 3: 
Mubtelif memlelı:etlerİD Mer · 

kez Baakalarıada tutulH klirİllf 
he1aplarınclaki alacakları •ız: 

Memleket Mikdar. T.L. 
Almanya (A he.) 3.449.900 
ltatya (B. heHbı) 84.600 
Estoaya 51.100 
Yunanistan 180.900 

dahilinde muntazam ve 111ükem 
mel çaylıklar tesis edenlere ve 
bunlara talimatnameler abki
mına tevfikan en iyi bir suret
te bakanlara para mükafatı 
verilmeai ıebepleri haurlan• 
malıdır • 

Kayseri C. H. P. İlyinkurul Başkanlığından: 

Eksiltmeye konulan iş, Kayıeride yapılacak HalkeYi
nin sathı zemine kadar hafriyatı ve inıaatı yapılmakta 
olduğu cihetle sathı zeminden itibaren binanın heyeti 
umumiyesinin inıaatt eksiltmeye koaulmu,tur. inşaatın he· 
yeti umumiyesinin bedeli keşfi (127149) liradır. Bu bede· 
li keşiften sathı r.e ine kadar yapılan temel hafriyat ve 
inşaat keşifoamedeki nisbet üzeriodec tenzil edildikten 
sonra geri kalan kısmm heyeti umumiyeıi ihale edilecektir. 

Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
AB- Eksiltme şartnamenine ek şartname 
B- Mukavelename projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
E- Proje vesair evrak 
İıtiyenler bu şartaameleri ve evrakı saireyi Kayseri 

parti başkanhiında görebilirler. 
1 İkincikanun 939 tarihinden itibaren 30 gün müddetle 

eksiltmeye konulan bu kurağın ihalesi 30 ikincikanu~ 939 
pazartesi ıünü saat 11 de vilayet parti merkezinde llyön

kurul tarafından yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edebilmek için nafıa müdürlüğünden 

alınmış ehliyet•ame ile cari senenin Ticaret odası vesi
kasını ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru İs· 
tihdam eylemesi şarttır. 

Muvakkat teminat miktarı 8500 liradır. 
Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve saatten bir 

saat evveline kadar parti başkanlığına makbuz mukabi
linde Yerilecektir. Postada vuku olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

A kara garı gazino binası üst katındaki salonlarda yap· 
tırılacak sert ağaçdan cilalı la•bri ve doirama işleri 
vahidi fiat üzerinden kapalı zarf usulilo ekıiltmeye konul· 
muıtur. Bu işlerin muhammen bedeli 9500 liradır. 

İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet 
Demiryollarının Ankara ve Sirkeci veznelerinc:len 48 ku
ruı muk;tbilinde alabilirler. 

Eksiltme l 8. l .939 tarihinde çarşamba giinü saat 15 tc 
Ankarada D. O. Yolları Yol dairesinde toplanacak mer
kez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

Eluiltmeye girebilmek için isteklileri• teklif mektubu 
ile birlikte aşağıda ya21lı temİ•at ve vesaiki ayni gün sa· 
at 14 e kadar komisyon reisliğine tevdi etmiı olmaları 

lazımdır. 
A- 2498 sayılı kaaun ahkamına uygan 712,50 liralık 

muvakkat teminatı. 
B- Bu kanunun tayin ettiii vesikalar. 

İçel Nafıa Müdürlüğünden. 

Gülnar ceza evi ikmal inşaatının tanzım edilen 677,94-
liralık keşif evrakı üzeriue 2490 sayılı kanunun 46 mcı mad
desine tevfikan pazarlı~a konulmuştur. 

Pazarlık 16.1.939 tarihine tesadüf eden pazarte i gunu 
saat 15 te Gülnar kaymakamlı~ında teşekkül eden komi yon
da yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat parası olan 50,85 . Iiranm 
Gülnar malsandığına ve o miktar teminat mektubunu ko· 
mi yona getirmeleri la.zımdır. 

Bu hususta fazla malumat almak isteyenlerin İçel Nafıa 
müdürlüğüne ve Gülnar kaymakamlığına müracaatları ilan 
olnnur. 

Ordu Nafıa Müdürlüğlinden: 

25494 lira 85 kuruş keşifli Ordu hükümet konağı ın· 
şaatı vahidi fiat esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. Bu 
sene 23 bin liralık inşaat yapılacaktır. 

İhale 12.1.939 perıembe günü ıaat 15 te Nafıa müdür· 



Sayfa 1 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün liAn olunan MOnakaaaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Malam. bed. Tem inat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lftf!At, T•mlrat, Nafıa ltl•rl, Malzeme Harita 

HilkQ•et konatı i1tı. (1 k.111m) 
KayHride yap. Halk Evi binua iaıaata 

ltapah ı. 23000 -

" 
127149 -

" 
De•İr k&prü İ•f· ve ray ferıiyab (temd) 
GtUnar ceaa evi ikmal İDf. 
Aak. ran fa:&İllO biaaaa lıt katandaki 11lon

larda yap. Hrt af•çtaa oillh lambri ve dot
ra•a iılerl (ıart. 48 kr) 

pas. 
kapah z. 

167009 60 
677 94 

9500 -

Malkara-Keıaa yolu Dzerinde fOH İ•f· (temd) 
Bornovanaa mevcut ıehir haritası tldilea ikmal 

ve mtlıtakbel imar pllai tan:ıı:imi iti 

pu. 

lllçler, Klinik ve lapençlyarf allt, Hastane Lev. 

Mllvellidülbumu:ıı:a intak lleti: 1 ad. 

Elektrlk -Havagazı-Kalorlfer (t••l•et ve malzmeal) 

35287 52 
1050 -

Kablo arlca tezkerHi: 90 ad.-lcablo dalabı: 800 
ad. • çn·irecek kolu; 100 ad. • kablo ulu 
tertibata maa kablodan ibaret au~abere •al
aemHiı 4 lcal. 

kapalı ı:. 15600 -

Menaucat, l!lblae, Kundura, Çamarr v.a. 

lılcarpin: 130 çift 
Freak i'&mlefi: 130 ad.·yllz bavluH: 1'0 ad. 
R•ml elbin: 40 tak.·harici elbiH: 65 talt.·pal-

to; 65 ad. 

a9. eki . 
it 

it 

650 -
299 -

3690 -

Çaımaıırhk bu: 281050 •· (ıart. 351 kr) kapah a. •·O 2S 
it o 25 

164 50 
" it 80000 " 

Mermerıabi: 100 m.•amerikan bHi: 50 •.-lıtl· 
pi: 200 k.·ı•plı kö1ele: 2 k. (tcmd) 

Maato: 42-48 ad. 
Ropl•k lcu•aı: 160-180 •· 
lıkarpin; 125-136 çift 

Patiılca ~ama~ırlık: 200-300 •· 
Ylz havl111u: 31 ad.·terlik: 25 tıft·buta rö•· 

leti: 60 sd.-huta doH: 60 ad.-buta abaau 
28 ad.-yaahk yilal: 60 ad.-çarıaf: 90 ad.-bat• 
taniye: 25 ad.-pamuk yutak: 50 ad. • fitilli 
pam•k yatak: 30 ad. 

" a9. eki. 

it 

• 
• 
• 

Mobllz• Y• bDro •!Y•••• Mu .. •ba-Halı _.,_ •• _. __ 

Biriaei U. aifHUtlik lkametrib koaatı aobil-
yalan İllf· (temd) 

Semyah ilke karyola: 30 ad.-domir etajer: SS 
ad.·ıedye: 1 ad.-aedye arabaaı; 1 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makin• yatları v.a. 

Kok kömlrti: 170 t. 
Gazyata: 500 k.·tayyar• benzl1ti: 300 lc.-re:ıı:is

tana yatı: 15 k.-ıilindir yatı: 50 it. (te•d) 

Odua: 20Q t. 

MDteferrlk 

pa:ıı:. 

at· elta. 

• 

•t· eke. 

bıla. 14 -
•. 4 50 

ti~i 4 -
•. e 60 

18776 -

206 

2SOO -

- -Qoraplık yln iplifi: 8400 k. 
Romorkör: 2 ad. (tart. 5 L) 
Slarer: 15 it. 

kapalı •. 100000 -

S• bardatı: 35 ad.·kaıık: 65 a4. • tlklrGk laok· 
lcuı: 35 ad. 

KHtane atacındH •aaal tirfoa yatatı yuvar• 
lak; veya mtırabbl: 90000 ad. 

&zak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Patat .. : 13 t. 

aı. ekı. .. -• 
kapıla •· 

veya 

a9. eki. 
'g -- T Ü 

lOğl binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Eksiltme kapah ıarf ueulile yapılacaktır. 

225 
- -

14400 -
16200 -

Bu işe aid evrakı keıfiye ve projeler Nafıa dairesinde 
görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek iQİD iıteklilerin 1909,86 liralık 
muvakkat teminat vermeleri ve ihale iÜDünden nihayet 8 
ıün evveline ka.iar VilAy•t makamına müracaatle alacaklan 
ehliyet veHikasilft 938 yılma ai4 Ticaret Odaaı vesikasını ib· 
raz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektublarının yukarda yaıılı ıaattea bir ıaat ev
veline kadar makbuz mu~abili11de komisyona vermeleri it· 
ıımdır. Posta ile gönderilecek mektubJarın aihayet saat 15 e 
kadar ıelmiı olmaları, aksi takdirde postada olan gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

Tıkırdağ Daimi Encümeniaden: 

Kapalı zarf asulile eksiltmeye çıkarılan ve ihale gunun
de talibi bulunmıyan Malkara-Keıan yolnnun 58+400-
65+630 kilometreleri arasındaki ıose ... ~inıaatı bir ay içiade 
görünecek isleklisinı pazarlık suretile ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 35287 lira sa kuruştur. 

Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
Bu iıe aid şartname ve sair evrak ıunlardır: 
A- Keıif hul&sa cetveli 
B- Keıif tafsilat oetveli 

1909 86 
8500 -

9603 48 
- -
712 50 

2647 -
79 -

1170 -

48 75 
22 43 

276 75 

4763 13 
1500 -

12 34 

50 40 
60 75 
40 50 
ıs 50 

1408 20 

ıs 45 

187 50 

- -
6250 -

16 88 

- -
1080 -

veya 121S -

78 -

Ordu Naha Müd. 
Kayaeri CHP llylakuru Baıkad. 

Nafıa V eklleti 
lçel Nafıa Mld. 
D. D. Yelları Aak. 

T ıkirdaf Villyeti 
Bornova Beled iyeıi 

Sirkeci 

Koaya Memleket Haat. Baıtab. 

M. M. V. SAK 

latanbul S.lediyeti 

" . 
" " 

Jaadr. Genel Komut.Aak..SAK 

" . 
H1rta Genel Dir. Ank. 

Koaya Kthilr Dir. 

• • 
• • 
it it 

Konya Me•leket Hut. Baıtah. 

OiyarDakar Nafıa Mld. 

Konya Mealeltet Haat. Baıtab. 

Topbaae Lva. SAK 
Harta Geael Oir. Auk. 

Kaatamonu Liae Oir. 

lıt. Jandaraa SAK 
M. M. V. Deniıı Mrk. SAK 
Harta Geaıl Dir. Aalt. 
Ko1tya Memleket Hut. Baıtab. 

I>. D. Yollara Ank. H. pa,a 

Oiyarbakar Ln. SAK 

F 7E 

C- Grafik 
D- Mesafeyi vaıatiye cetveli 
E- Mukavele projesi 
F- Eksiltme §artnameıi 
G- Hususi ve fenni şartname 
K- Bayındırlık işleri ıeael ıannamesi 

12-1-!9 15 -
~0-1-39 11 -

17-2-39 15 -
16-1-39 15 -
18-1-19 14 -

26·1-!9 a kadar 
8-2-39 16 -

11-1-39 15 -

18-1-J9 11 -

19-1-39 14 30 
19-1-39 14 30 
19· 1-S9 14 30 

19-1-39 10 -
19-1-!9 15 30 
11-1-39 10 -

9-1-39 14 -
9-1-39 14 -
9-1-!9 14 -
9-1-J9 14 -

11-1-39 15 -

17-1-39 11 -

11·1·S9 15 -

10-1-39 14 -
11-1-39 10 -

16-1-39 14 -

12·1-39 15 -
17-2-39 14 -
11-1-39 10 -
11-1-39 15 -

17-1'19 15 30 

16-1-39 9 -

lıteyenler bu ıartaaıaedeki evrakı Tıkirdai Nafıa mü
dGrlillünden alabilirler. 

Pazarlık 26. 12.938 tarihinden baılar 26.1.939 tarihine 
kadar devam ed.,r. Bu müddet içiade zuhur e4ecek talipler 
Tekirdat Daimi Encümenine müracaat edebilirler. 

lıteklilerin paaarlığa ıirebilmeleri i~in 2847 Jira muvakkat 
teminat vermeleri lbımdır. 

İsteklilerin pasarlığa ittirak edebilmeleri için Nafıa mü
dürltllilne mGracaat)a ba iti yapabilıck:leriae Jair ve~ika al
maları 1Aıım4ır. 

Boraon Belediye.lademı 
BonaoYaaıa mHcut tehir haritaıı tadilen ikmal ve müatakbel 

imar pllaı tanıla iti 15· l l·H tarihladH itibarea 45 fil• ma ddet· 
le ekailtmeye koaulm•,tur. 

Ketif bedeli 1050 liradar. 
M•nkkat teminat 79 liradır. 
Ekailtme açık olarak 1.3.U8 çar9aml»a ... a aaat llda Boraeva 

belediyeıinde yapılacaktır. 

Şartnameler paraaııı: olarak Boraoya belediyeainden ahHcalıtır. 
Ekıiltmeye l'irealeria kanual feraiti laaiı olmaları ye ilatiaaı 

naikuı ıeıtermelerl ıarttır. 

2 lkinciklnua 1839 

1 S T A.:.N BUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
======== 30.12.938 

Fi atlar 
CiNSi Atatı Yukan 

Butday yumutak 
• ıert 

• luıılca 
Arpa Aaadol 

Hatbat maYİ 

ÇHdar 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

5 17 5 30 
5- 5 10 

5 25 
4 10 

3 35 
4 27 

Butday 
Arpa 
Kepek 
Un 
Çnclar 
Peynir 
Mııır 

Mercimek 
Kuuemi 
Yapak 
Fuulya 

Gelen Ton 
270 
30 

87 

42 

15 
11 

115 

ıin 

lt 
Sili 

Arpa yemlik 
Bakla 
Peynir beyaz 

Suaam 

Giden 
111 -Sa 
Ton tı 

Ceviz kabuklu 18 20 18 30 
CHiıiçi 

Kuıyemi çuyalh - -

Keçi kıh 
K . Fındık 

Tiftik mal 

Tiftik Otlak 
Suaam 
Yapak Aaadolu 

• Trakya 
Yülaf 
Mııır beyaz 

110-

4 il 

4-

Arpa 50 t 
iç cnia 5 
Ketentobumu 20 
Tiftik 82 

Dış Fiatlar 
Butday Unrpul 3 12 

,. Şikaro 3 13 
,. Viaipek 2 84 

Arpa Aayera 3 O'l 
M111r Loadra 3 64 
Keten T. : • 6 35 
Fındık G. :Hamburr 

• L. : • t"a 
Nafıa VekAletiadea : vi 

Mulaammen bedeli 1 G7069 lira GO kuruıtan ve muvak· e 
kat teminatı 9603 lira 48 kuruştan iaaret olup 20.1.931 a 
tarihinde kapalı zarf usulile milnakasaya konulduğu illa v 
olan Sivas- !nurum laatbnın 3i8 inci kilometresinde ya· D 

pılacak olan yilz yirmi metre açıklıjıadaki demir k6prU· 1 
ye ait mukavele prejesinin k6prönün Mersiae ıetirilmesi, kCSp· 2 
ri aıahaline nakli ve ray feraiyatıoa geçiherme tarihinde 
ltaıı yazı \lalaları oldugundan mezklr müoakaıa ayni ıart· 
larla 17.a.939 taribiae •ilsadıf cu•a günü saat on beıe 
tehir edilmiştir. 

Bu müaakasaya aid evrakı saha almış olanlar Vekile· 
timiz Demiryolları inıaat Dairesine müracaat ederek saba 
aldıkları mukavele projesinin taıhibaa yaı•lan bu sahifesini 
tedarik edebilirler. 

Mlnakasaya girmek istiyealer münakasa tariainden 
en az ıckiz güo evYel referanslarile diğer vesikalarıaı 
bir istida ilı Vekiletimize vererek elıaliyot veaikası alma· 

ları lazımdır. 
Mftnakasa evrakını yeniden satın almak istiyenler bu 

evrakı sekiz yliz otuz alb kHruı mukabilinde Demiryolla· 
rı inşaat dairesinden alabilirler. 

Bu münakasaya girmek iıtiyenlerden liakal elli metre 
a,ıkhğında bir demir klSprü imal ve montajını yapmış 
mak şartı aranacaktır. 

lltlar, Kliuik ve lsponçiyari alit: 
••• 

adet müvellidülbam•za iaıak aleti al.nacaktır. Bak: 
Mobilya sütununda Konya Memleket Hastaaeıi Ba§tabip· 
liği ilanına. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Milli Madafaa Veklleti Sahaalma Komiıyoauadaa : 

Hepıiae tahmin etlilen fiat 15.IOO lira 90 aclet kablo arka teı· 
kerHi 800 aclet kablo dolabı, 100 adet 9nirecelı: kolu 50 çift kab· afı 
lo ulu tertibab maa kablodan ibaret dart kalem muhabere ıaal· 
.ıı:emeai kapah zarfla eı.ailtmeye konulmuıt1r. EluiltmHi 18.1.939 
Çar9amba ıGnG aaat l 1 dedir. 

ilk temiaat 1170 lira olup 9artaameıi Ankaratla komiıyonda 
ılriillr.Ve iıtiyen talipler tarafıntlan auret çıkarılaoilir. llkıiltme
ye fİreceklerio lcaaunl teminat ve 2490 ıayıh lı:anunu• 2-3 el 
maddeleriade yaııh be1gel~r ile birlikte ibate aaatintlen belaeme· 
laal bir aaat eYnliae katlar zarflarını A•karada M. M. V. Saha· 
alma komiıyonuna vermeleri. 

Mensueat-Elbise ·Kundura-Çamaşır v .s. 

Konya Klltiir DirekttsrlGflndea: 
CiHi Miktan Beherinin Munkkat 

tahmin bedeli temiaata 
Mante 42-48 adet 1400 kur111 5040 kurut 

Ropluk ku•a• 160-180 met. 4SO ,, 6071 • 
lıkarpin 121-lH çift 400 ,, 4050 • 

Patiıka çama• 
ıarhk I00-300 met. IO ,, )J50 ,, 
Kız ôtretmen okulu talebeıi için ahaacak yukarda mlfreclat 

yazı h riyecek 24.12.as taribintlen itibaren 15 rln miiddetle açık 

ekıiltmeye koaulmuıtur. 

lkıiltme 9. 1.31 pazartHi ri~G saat 14 de hGkGmet biauı İ" 
çiade Kittir DirektlSrlltii oduıada yapalacaktır. 

Ekıiltmeye iıtirak edeceklerin 2490 ıayıh kanunun tarif ettiti 
enafı laaiz olmaaı Ye ihaleden bir ıtn evYel teıninatını maliyeye 
yabr•ıf b•lunmaları ıarttır. 

Taliplerin nihauıaeleri ıarmek ıartlara ötreaıaek n daha faı

la aalOmat almak için her ıln 3fleden aenra okula m6racaat 
edebilirler. 
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lldneiklnan 1919 

~andarma Genel Komutanlığı Ankara Sabaalma 
Komisyonundaa: 

Metresine yirmi beş kuruş fiat biçilen miktarları aşa· 
la yazılı iki tertip çamaşırlık bez kapalı zarf usuliyle 
Jın alınacaktır. 
&unlara •it ıartnameler nizaları•da g6ıterilen bedel 
rıılığında komisyondan alınabilir. 
lkıiltmesi•• girmek iıtiyenlerin hiıalarında 16sterilen 
ıinat ve tartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
ıktuplarını en geç eksiltme vaktiadeo bir saat eYvel 
llliıyona vermit olmaları. 

Şartname 
ktarı 
tre 

İlk teminat bedeli Eksiltme iÜn ve saati 

tQSO 
D,000 

Lira Ku. 
-4763 13 
1500 

Kurut 
351 

parasız 

• • 

Ut 1.9.19 perşembe 10 
19.1.939 perıembe 15,30 

~ 
. 

attaniye, yastık yüzü, yüz iaavluıu pamuk yastık aluıa-
tır. Bak: Mobilye ılitunuada Konya Memleket Hast. 

ıtabibliji illnına. 

• • • 
830 metre paltoluk kumaf ahnaeaktar. Bak: İıtH~ul Sıhhi 
te11eaeler A. E, K. ilinlanna. 

~ 
bilya, Ev ve BDro eşyası, M•pmba, Hah v .s. 

Konya Memleket Haatahaneıi Baştabibliğinden: 
İki bin lira muhammen bedelli Ye aıaiıda müfredatı 

aılı 20 kalem hastahane ihtiyacı eşya ve malzeme mü
aıaya çıkarılmııtır. l 1.1.939 çarıamba gilnü saat 15 

lılÔNAKASA GAZETESi 

Müteferrik 

İstanbul Jandarma Satıaalma Komisyonundan: 
EYsafile nümune ve şartnamesine glSre 8400 kilo ço

raplık yün ipliği mftteahhidi nam ve hesabına 12.1.939 
perşemDe saat 15 de Gedikpaıadaki İstanbul jandarma 
satınalma komisyonunda açık eksiltme ile satın ahnacak
tır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ıartları haiz bu· 
lunmaları ve teklif edecekleri fiatın ylizde yedi buçuğu 
niabetiade ilk teminat mektubu veya makbuıa getirme
leri ,arttır. 

Şartname iaergüa adı geçen komiıyonda göriilebilir 
veya parasız aldırılabilir. 

İsteklileri• yazılı güa ve saatte satınalma komisyonu· 
muzda bul•nmaları. 

M. M. Vekileti Denix Merkez Satınalma Komiıyonundan: 
Tahmia edilen bedeli 180.000 lira olan iki adet romorkörün 

kapalı zarfla münakasuı 17-2·39 tarihine raatlayan cuma gani 
1&at 14 de vekilet biaHında mltetekkil komiıyonumuıda icra 
edileeektir. 

Bet lira bedel ile f&rtaamesi her ıün komisyondan alınabilir.I 
Münak&1aya ıirmek i.tiyenlerin belli ,.Onde münakasa 1&atin· 

den bir 1aat evvelıne kadar 6250 liralık ilk teminatı Ye kanuni 
belıelerini havi kapalı teklif zarflarını makbuz •ukabillnde ko
miıyoaa •ermeleri poltada olocak l'Hik•eler kabul edi!mez. 

• • 
Su bardağı, kaşık ve tükürük hokkası alınacaktır. Bak: 

Mobilya siitununda Konya Memleket Hast. Baştab. ilanına. 

vilayet daimi encümeninde ihalesi mukarrer bulunan 
etya hakkında fazla malumat almak isteyenlerin laas· Erzak' Zahire, Et ve Sebze: 
anemiz baıtamibliğioe ve taliblerin de yevmi muayyen· 
vilayet dai•i encümen odasında hazır buluamaları 

D olunur. adet 
1- Tel somyalı lake karyola 30 
2 Pitilli pamuk yatak 30 
3- Pamuk yaıhk 50 
4- Battaniye (kırmızı renkli yin) 25 
5- Çarıaf (yatak) 90 
i - Yastık yüzi 60 
7 - Haıta altına Hrmek için muıamba 65 
8- Demir etajer 35 
9- Pijama takımı 60 

10- Haıta abaaı 28 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyoaundaa: 

Belaer kilosuna tahmin edilen fiyatı 92 kuruş olan 
25.000 kilo sadeyağ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 18. t.939 çarşamba günü saat 11 dedir. lık te· 
mieat 1725 liradır. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak 
M. M. V. satıaalma komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanuaun 2, 3 üncü 
maddelerinde iÖsterilen vesaikle ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale ıaatinden en az bir saat evvel Ankara
da M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

:~= : :~:~eği : Nafıa Vekaleti 
13- Terlik 25 çift İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 
.f- Su bardaiı 35 

15- Kaıık 65 
16- Tükürük hokkası (kulplu 1 O No.) 35 
17 - Yüz havlusu 31 
18- Sedye t 
19- ,. ara hası 1 
20- Müvellidülhumuza inşak aleti 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden : 
hın yanlıtlığı yüzünden tekrar kapalı ıarf usulile ek· 
meye konulan it 18776 lira keşif bedelli birinci umumi 
ettişlik dairesi ile birinci umumi mifeftitlik ikamet· 

Pı konağı mobilyaları imalatı 
Bu ite ait evrak tunlardır: 
A- Eksiltme ıartnamesi ketif Ye keşif laulisaları, 
B - Muvakkat projHİ, 
C- Ek lauausf ve umumi tartnameler, 
D- Bayındırlık işleri genel ve fenni şartnam~leri, 
E- Bu evrak Diyarbakır nafıa dairesinde ve lstanbul 

afıa müdürlüiiintle görülebilir. 
Bu işin ihalesi 17.1.939 salı günü saat 11 de Uiyar· 

lkır nafıa dairesinde yapılacaktır. 
Ekıiltmeye girebilmek için 1408,20 lira muvakkat te· 

inat ver•ek ve aşaiıdaki vesikaları ibraz etmek lizım-... 
A- Nafıa mildlirlüğünden alınmış mütealalaidlik •esi-
ı, 

8 - 939 mali yılana aid Ticaret odası vesikası. 
Talihlerin teklif mektublarıoı ilaale saatinden bir saat 

rvel komiıyoa reisliğine makbuz mukabili vermeleri. Pos• .. ~ 
l gecikmeleri kabul edilmez. 

4 ncü maddeni• A fıkraımdaki •lteahhidlik veıika11 
siltmeye çıkarıl•ıt olan lıaagi it içi• istediii açıkça 
•zılmak suretile ekıiltmenin yapılacağı ıünden en az 
tki:ı gün evvel vil&yete bir istida ile nafıa müdürlüğün
n istenilecek ve bu za•an zarfında vesika talebinde 

t:=:r.:!:!r ckıiltmeye giremiyec~klerdir. 
1 

: -. =·-
rkrukat Bcnzin-Makiae xağlarıv.~ 
lstanhnl Levazım Amirliii Satınalaıa Komisyoauada• : 

170 ton kok kömürü l O. ı . 939 salı günl ıaat 14 de 
ophanede lıta•lıtul levazım imirliii ıatınalma ke•isye· 
anda pazarlıkla eksiltmeıi yapılacaktır. İsteklilerin ka'U 
•minatlarile beraaer helli aaatte ko•iıyona relmeleri. 

1- Muhammen bedeli 9990 lira tutan 60000 litre benzin He 
3000 litre oktanlı buıu.t benzi• kapah zarf uıulile ekıiltmeye 
konmuıtur. 

2 Eksiltme 13.1.939 cuma .günü 1aat 15 te idarenin Tünel 
baıında Metro Han binuının 6 ncı kabnda toplanacak Arttırma 
Eksiltme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3- Bu ite aid ıartnameler idarenin LevHım Müdürlüj"ilnden 
paranı alınabilir. 

4- Muvakkat teminat 749 lira 25 kuruıtur. 
5 -- Teklif mektublar1nın 2490 uyılı kanun ahklmıaa uyııun 

olarak ve ekıiltmeden en az bir uat evvel Komiıyon Reiıliğine 
verilmiş olmuı lazımdır. (9414) 3 - 4 

r 

D. D.'ı'it~Affl tlttTM{ u. MUDU1lLD6ÜNOEN 
1 • • 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 6 add muhtelif aatrtuvaz 
torna tezgahı 14-2-1939 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında 1&tın alınacaktır. 

Bu işe a-irmek iıteyenlerin 1687,50 liralık muvakkat teminnt 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ye tekliflerini ayni l'Ün ıaat 
14 de kadar Komisyon ReiıUtine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para11z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Te1ellüm Ye Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(9465) 3-4 

Nafıa Vekaletinden 
lstanbul Elektrik l~leri Umum Müdürlüğünden: 

1- idaremiz aabarlarınıa kıtlık ihtiyacı itin 2490 llyılı arttır
ma eksiltme kanunu abklmı dairesinde açık eksiltme ile 
muhammen ltedeli (yerli lı.ok oldutu takdirde 3276 lira ıömi
kok eltl•tu takdirde 4277 lira ve almaa koku eldut• takdir· 
de 4823 lira) olH 182 ton kömür satın alıaaeaktır. 

2- Ekıiltme l l.1.9J9 9arşam~a ıünü uat 15 te Metro haaın 
6 acı katında toplaaacak Arttırma Ekıiltme Komiıyenunda 
yapılacaktır. 

3- lıteklilerin ~90 1&yılı kanun mucibince icabedea ve1ik:aları 
ve bu ite ait (yerli kok için 245,70 lira; ıtsmikok içia 320,78 
lira alman koku için 361,73 lira) lık munkkat teminatları ile 
mlracaat etmeleri. 

4- Talipler iter üç aevi kömürdea yalnız biri için fiat vere!»ile 
cekleri ıibi her üç aevi kl>mür için ayrı ayrı fiat ver•bilirler. 
Her iç nevi k5naür içia fiat verecek olanların mavakkat te· 
minatlan (361 ,73) lira olacaktır. 

5 Bu ite ait ıartname ve mukavele projeai İdaromizin Lnazım 
SerYiıindea para11& olarak tedarik edilebilir. (9391) i-4 

Sayfa 3 

Müteahhitlerin Takvimi 

Salı 3· 1 ·939 

Ferro silisyum (Ask. Fabr.) 1'! 879 
Muhtelif e~e (DDY) .l\! 883 
San sabunlu kösele (MMV) J'\"! 905 
Alatı cerrahiye (Urfa Vil.) .\! 910 
Elbiıe, palto, ~undur& ve iı elbisesi (lz:mir Lise ve Ortaok. SAK)911 
Abdesthane ve hamam malzemesi ile tahta el arabası (DDY) .\! 911 
Yemeni (MMV) ~'\! 912 
• ince ceviz talaşı (Ask. Fabr .) J\! 912 
Vuelia (MMV) X: 912 
Sabun, le. ot, tuz ve arpa (Edirne Jandr. SAK) ~ 914 
Maden kömürl (iıt . PTT Müd.) J\! 914 
Çubuk kurfUD • • • J' ! 914 
Portatif sanda1ya, masa ve manevra sandıtı (MMV) .\! 915 
Çam aA-acıadan yapılmış maden direği (DDY) J\! 915 
Muzıka i leti (Kayseri Kor) • ! 918 
Paşabahçe fabrikuında beton armc döşeme inş. (lnhiı . U. Müd.) 920 
Erkek çorabı (T ophaı1e Lvz.) .1\! 922 
Dat ve tırmanma fotini (Tophane Lvz.) .ı~ 922 
• Bulunmuş eıya (DDY) .\! 922 
Salça (Tophane Lvz.) .:\~ 922 
Pirinç (Viııe Tüm.) .Y! 922 
• Çam ağacı (Afyonkarahisar Orman Bölıe Şef.) .l\! 923 
• Köhnt otomobil (MMV} .'\! 925 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - İdaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabrikasında 

halen mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar biri
keceği tahmin edilen 160,00() kilo tahta parçası pazarlık 
usulile satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesa
bile 800 ·lira ve yüz.de 15 teminatı 1 ZO liradır. 

111 - Arttırma 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15.30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
de müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

lV - Numuneler Cibali ve Kutu Fabrikalarında gö-
rülebilir. 

V - isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve 
saatte yilzde 15 teminatlarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. (9484) 2- 4 

• • • 
1 - İdaremizin İstanbul Bat Müdürlüğil binası Ye anbarla· 

rile Levazım ve Mubayaat Şubesi binası arasına şartname 
ve resmi mucibince yaptırılacak üç adet demir came· 
kin işi kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur . 

il- Keşif bedeli beheri 3912.97 lira hesabile 11738.91 
lira ye muYakkat teminata 881 liradır. 

111- Eksiltme 16. l .939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartname ve resimleri 59 kurut bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubsinden alına-
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı yük
sek Mühendis veya ylksek rnimar olmaları, olmadıkları 
takdirde ayna evsafı haiz bir müteha11ııı inşaat ıonu• 
na kadar daimi olarak it başında bulunduracaklarını 
noterlikten musaddak bir teahhüt klğıdı ile temin et· 
meleri ve bundan baıka iOiO liralık bu gibi inıaat 
yapmış olduklarını gösterir Yesaiki ihale gününden 
8 gün evveline kadar İnhisarlar Um•m Müdürlüğü İn· 
şaat Şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet ve 
münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
maddede yazılı f nşaat Subesinden alınacak eksiltmeye 
iştirak ve fenni ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güven· 
me parasl makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç 
saat 15 şe kadar yukarda adı geçen Komisyon Baş· 
kanlığıaa makbuz mukabilinde verilmesi lizımdır. 

(9514) 2- 4 

lsrANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
ARTTIRMA V E EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

Leyli Tıp Talebe Yurduna liı.ım olan 930 metre paltoluk ku· 
mat a~ık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ekıiltme 9.1.939 pazarte.i glnl saat 14,30 da Catalotlun· 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet MüdiirUltl biaaıında kurulu ko
miıyoada yapılacaktır. 

2 - Muha••en fiyat: Beher metre kYm&f için 400 karuıtur. 
3 - Muvakkat ıraranti : 279 liradır. 
4 - İllekliler ıartaameyi her gün Fuat Pat• Tlrbeıi karş111a 

ela Leyli Tıp Talebe Yur.lu Merke:ıiaclen alabilirler. 
5 - iıtekliler cari ıeneye aid Ticaret eda1ı neikaıile 2490 

uyılı kanunda yazılı belıelere ve bu ite yeter m••akkat raraati 
makbuz veya banka mektuhu ile birlikte belli ırila Ye 1aatte ke· 
miıyona l'elmeleri. (9371) 

imtiyaz ...-ı ... ~ .... 
Dinktlri: lumil Girit 
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Qaotidiea des Adjudicatiooı 
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Galata, Percbembe Bazar 

T 616phone: 49442 
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Pour la Pabllclt6 a'adreHer 
a l' Adminiatratlon Joumal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Bolte Poırtal• N. 1261 

Aclreue T616rrapblqu•: 
l•taaHI - llONAKAIA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode PriI 

d'adjudieat eatiaatif Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioa. 
pro•boire 

Lieu d'adjadieation et du 
Cahier dea Cbarre. Jours Heure 

Oonatr•otlon-Riparatlon-Trav. Publlce-Matirlel de Conetructlon-Cartoaraphle 

Coaıtr. koaak rou•eraemeatal ıia Ordoa (1 
parti•) 

Coa.tructioa Maiaon du Peuple a Kayıeri 
Coutr. poat aetallique et pote raila (aj.) 
Conatruetion ebauuee aur route Malkara-Ke-

f&D (aj.) 
Adıivement coHtructioa aalaon eorrection

aelle Gllnar. 
Travaux de menuiaerle en boiı 411ur et de 

veraiasar• a l''tar• aup. du c:aaino ele la 
rare 411' Ankara (cah. eh. P. 48) 

PulaliqH 23000 -

Pli caeh 127149 -
" 167069 60 

Gre a rr' 36287 S2 

• 6n 94 

Pli eacb t500 -

1909 86 

8500 -
960J 48 
2647 -

712 50 

Dir. TrH. P•b. Ordu 

Preaid. P. R. P. Kayseri 
Miniıtr. Trn. Publica 
Vilayet Tekirdat 

Dır. Trav. Pub. ltel 

12-1-39 15 -

.30-1-39 11 -
17·2-39 15 -

Juıqu'au 26-1·39 

16-1-39 15 -

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Aak. 18-1-39 14 -
Caiuea Sirkeei 

Dr .. Haent plin restauration •ille Bornova 1050 - 79 - Munieipalite Bornova 

P'rod111ts Chlmlquea et Pharm•ceutlquee-lnatrumente S•nltalrea-P'ournlture pour H&plt•ux 

lnıtruaent d'inlaalatioa cl'oxyriae c 1 p. - - - - Med. en Cbef H6p. Rifioaal 11-1-39 15 -

llectrlctte-Gaz·Chautfage Central (lnatellatlon et Matirlel) 

Soutien de clblH: 90 p.• ArmoirH pour el· Pli eacb 15600 -
blH: 800 p.· Pivota: 100 p.- Diapoaitif de 
1U1peuio11 de dblH : ~O pairH. 

Hablllement - Chauae11rH - Tleaue - Culra 

laearpiaı : 130 pairea 
Cbemia .. : 130 p.· E11uie·aaiaı : 130 p. 
Habita officielı : 40 oompletı• ld. pour l'eıı:· 

terieur : 6S ooapletı· Paletota: 65 p. 
Toile pour linp : 281050 •· {eab. eh. P. 

SSl) 
Toile po•r lia,. : IOOOO m. 
Teile fine blaaebe: 100 • ·· Toile am~rleaiae: 

SO •·· Eta.pe : 209 k.- Cuir : 2 k. (aj.) 
Manteaux : 42-48 p. 
Etoffe pour robe : 160-180 m. 
EacarpiH : 125-136 paire• 
Batiıte peur liap : 200-300 m. 
lasuia-mains : 31 p.- Putouflea : 25 pairH• 
ClaeaiHı pour aaladea : 60 p.- Cale90u 
pour aaladea : 60 p.- ManteauI poar ma· 
ladea : 28 p.- Taiea d'oreiller: 60 p.• Drapı 
ele lltı 9& p.· Couvertureı en laine : 25 p .-
Coa11inı en cotoa ı SO p.- Matelaı •• eo-
ton : JO p. 

Publique 650 -
299 -

3690 -" 
" 

Pli caela le • · O 2S 

" Publique 
• o 25 

164 58 

Publique la p. 14 -

• 
" 
• 

le aı. 4 SO 
la pa. 4 -
le•· O 60 

Ame11btement pour Habltatlon et Bureauz-T•pleeerte ete. 

Falarioatio11 ••uble pour le keaak rouverH· Pli ••• ıa 18776 -
meatal (aj.) 

Lita laq•eı: 30 p.-etariret en fer: 35 p.-bran· 
ardı 1 p.-voiture-larancani: 1 p. 

Combuetlble- Garburant-Hullea 

Coke : 170 t. 
Petroleı 500 k.- Be11aine pour aviatioa ı 300 

k.· Huile de reaiıtanc• : 1S k. - Huile poar 
cylindre : SO k. ( aj.) 

Gre a rre - -
Publique 206-

Konya 

1170 - Com. Aeb. Min. Def. Nat. Ank. 18-1-39 11 -

48 7S Co•. Pera. Muaieipalite latanbul 19-1-39 14 30 
22 43 • 19-1-39 14 lO 

276 7S 
" 

19-1-39 14 30 

4763 13 Com. Aoh. Cemm. Gen. Gend. 19-1-39 lQ -
Ankara 

1500 -
" 19-1-39 15 30 

12 i4 Dir. Gen. Cartorrapbie AQkara 11-1-39 10 -

50 40 Oir . Culture Konya 9-1-39 14 -
60 75 

" 
9-1-39 14 -

40 50 ~ 9-1-39 14 
" 13 so • 9-1-39 14 -

Med. .. Chef Hôp. Rerioaal ICcınya 11-1-39 15 -

14Q8 20 Dir. Trav. Pub. Diyarbakir 17-1-39 11 -

fllecl. ea obef Hôp. Rerio•al Kenya 11· 1-39 15 -

- -- ao • . AH. lntead. lst. Toplaane 10-1-39 14 -
15 45 ~ir. Gea. Cartorraphie Ankara 11-1-39 10 -

Boia : 200 t . 
" 2SOO - 187 50 Dir. Lycee Kaatamoau 16-1-19 14 -

DIY•N 

Fils ele laine pour elaauıettH : 8400 k. Pabllque - -
Reaorqaeura : l p. (cala. •it. L. 5) Pli CHh 100000 -

Epoap : 1S k. Publiq .. 225 -
Verrea a eaa: 3S p.-c•iHer: 6S p ... raeboir1: 3S p - -
Douill.. ele tirfonda en boia de cbataipier 14400 •• 

roadea o• oarreeı 16200 

PPowlalona 

Poame• de terre : 13 t . Publiqae - -

b) M 0 Z A Y E D E L E Fi 

lçel Defterdarlatından: 

Atık arttırmaya konalaa : 
Dakik Çır, Çır •e Nebati Yatlar Tlrk Anonim Şirketinin Ha

ziaeye olan 58881 liH Ye~ ltorclarından dolayı me:slıür tirketin 
946 aeae•i haziranına kadar tahtı iıticarlannda buluaaa Merainin 
Haatan• eadde1inde lıılla Fuad H Seıar Şaıati biraderlerin mil .. 
ki1etinde •lan fabrikada mevcud •• •eıriaei derece.le it baıaJca-

- - Com. Aeh Gendarm. G.paıa 12-1-39 15 -
6~SO - Co•. Acil. lntend. Marit. Miaiıt. 17-2-3, 14 -

Def. Nat. Aak. 
16 88 Dir. Gea. Cartor. Ankara 11-1-39 10 -

- - Med. en Chef Hôp. Rer. Konya 11-1-39 15 -
1080 ou Ada. Gen. Ch. Fer E.tat Ank. 17-1-39 ıs 5o 
121S Bur. lxped. Haydarpafa 

18 - Coa. Aela. hth•d. Diyarbakır 16-1-59 9-

ıına ipotekli olaa,, eldeki ••vanterde yazdı bulunan borçlu firke
tl• emHl H Hrmaye1i11i teıkil eden teıiaat, alit, edevat, maki· 
n• ••••İr teferrlat Ye İDfHh. "lear •uka••leaameai ve zeyli t•· 
raitindeld kayıtlarla tubit •tlilmlt ıalikteıap laaklarla •latecir 
borılu tlrketin •eeurda 946 aeaHine kadar olan iatifa haldan 
tanınmak ıartlle,,. 

Mna••ea bedeli 222.454 liradır. 
Bu ite ait nralı: Satıt •e arttırma kaimesi •e teferrüata. 
Müuyede 24.12.38 tarilainden 14 1-H tarihiae kadar 21 ıün 

•lddetle tleva• edecektir. lı.atei eneliyeai 14.J .39 tarihine teH
dtH edea eumartHi ıtnl ıaat 11 411e lçel vili1eti idare heyeti ta-

1 Avis Officiels 
De la Dirıction Generale deı Chemins 

de Fer de l'Etat Turc 
90.000 piece• ele douilleı tle tirefontls en boiı tle c 

taiıoier d'une valeur estimative de 14.400 Ltqs. ea 
oii elleı ıoat de aection carree, et tle 16.200 Ltq1o 
elles sont de section roade seroat acbetees par 
d'adjudicatioa ıous pli cachete le mardi 17 janYier 1 
i 15 b. 30 au Jocal de l' Admiaistration Geaeralc ia 
kara. 

Ceux qui desireat y prendre part cloivent remettr 
la Preıide11ce de la Commissioa le jour de l'adjudica 
juıqu'i J 4 b. 30 leurı effres, une ıarantie pro•iıoire 
1080 Ltqs. pour leı douilles ele ıecti•• carree et de 1 
Ltqı. pour celleı de Hctioa reade, et leı certificats 
reı par la loi. 

Leı cahiers des charreı ıoat tliıtribueı gratuitem 
i Ankara par le Service deı Approviıionnemenh 
Haydarpaıa par le lureau de Riceptioa. (9552) 1 

De I' Administration Generale des Chemi 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

i 

314,636 toanee de fer d' eıtacade et des materi 
pour 7 baaıars fer•eı et 7 hanrars ouverts dont 
valeurs eıtimatives et ıaranties proviıoires ıont indiqu 
Cİ-bas Hroat adaeteı separemeDt par VOİe d'adjudicatİ U 

ıouı pli caclaete le Luadi 13 Fevrier 1939 a partir 
15 h. au local de l' Adminiıtratioa Geaerale i Ankara• 

Ceux qui deairent y prendre part doivent remettr e 
la Preaideace de la Commisaion le jeur tle 1' Adjudicat e 
jusqa'a 1-4 lıa . leurs offres, leı l'•rantieı proviıoireı i 
quees ci-bas et leı certificatı exigeı par la loi. 

Leı cabierı des chargeı sont en veote au prix 
146 Ptrı. aux Caiueı d' Ankara et de Haydarpaıa. 

(9466) 

Nom 
1- Fer d' estacade 
il- Materielı pour banıar 

Valeur Gerant 
eıtimatiwe 

Ltqı. 

29.261 ,15 
58.028,00 

proYİIO u 
Ltqs. 

2.194, 
... 151, 

1 Memento des Fournisseurs 

Mardi 3-1 ·939 

E~Hv. limes (Cb. ele Fer &tat) No 883 
Ferro •ilisium (Fabriquea Milit.) No 879 
Cuir jauae aavonneux (Min. Def. Nat.) No 905 
IHtrument de clairurıi• (Vil. Urfa) No 910 
Ceıtumea, paletotı et elaau11urea (Com. Ach. Eeole Seeondair• 

L yeees İl lzmir) No 911 
Brouettea en boiı et artieles pour bain et vespaaienae (Cb. d• 

Etat) No 911 
Paatouflea (Mia. Def. Nat.) No 912 
• Copeaux de boia (Fabriqaea MiJit.) No 912 
Vaaeline (Mi•. Def. Nat.) No 912 
Savon, sel, orre ete. (Gendar. l•fanterie Edirae) No 914 
Houille (Dir. PTT. lat.) No 914 
BaruettH en plomb (Dir. PTT lat.) No 914 
Tables et cbaise• portativeı et caiı1eı pr. aaneuwe (Mia. 

Nat.) No 915 
Poteaux aetallique (Ch. de fer Etat) No 91S 
lnıtrumentl de aıuaique (Corpa Armee KayHri) No 918 
Conat. en betoa arme a la fabrique Paıabahçe (Dir. G. Mon.) 
CbauHetteı (latend. Tophane) No 922 
8ottiaeı pr. moatape et pr. rrim~r (latead. Teplıane) No 92 
Sauce de tomate (lntead. Tepba11e) No 922 
Riz (Di•. Vise) No 922 
• Boia de sapia (Oir. For~t Afyonkarahisar) No 923 
• Aut o eamelote (Mia. Def. Nat.) No 92S 

rafaadaa yapalaeaktar. 

la. 

Arttır•aya ~reltil•ek içla ylsde 7 ,5 niahetinde •• aru • .--.... .... 
ekılltme, ilaale kanunu laGkmüne tedikaa teminat veril•eti 1 
dar. 

Bu huauata fazla mal6mat almak lıteyenlerin lçel idare 
tiae • e defterdarht··~ nalraeaatleri na. oluaur. 


