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1 -ı-
~•nbul Valisi Lutfi Kırdar, şehrin bütün 
ihtiyaçları hakkındaki tetkiklere göre ya
Pılacak işleri anlattı. Bu işlerin tam ola
rak yapılabilmesi için milyon rakamla
rile arttırılacak bir bütçeye ihtiyaç 
bulunduğunu izah etti. Bu beyana-
tın iktisadi esaslara temas eden 
noktaları ehemmiyetle tetkike 

değer. 

• • • 
1 i.brinı· . "h' 'b. •rı ızın en mu ım ı tıyaç· 

lt~ıllı karşılayabilmek için be
ll't )kcilik bakımından ele alı· 
ltıı~ tetkik edilmeai icab eden 
~ı~' nıevzular içinde iktisadi 
b~ı b batta gelmektedir. İ•tan· 
d,,

1 
•llıunın refah için.ıe, me· 

ııı, . tartlar altında yatayabil-
•ı .. i· 4,, •çın yapılacak itler o ka-

l' ~, Çoktur ili bunları ayrı ayrı 
ili ~~: tedbirler ile ba,armak 

lltı, t.•h . . .. d . hdt ruı ımarı ıtın en zı· 

t, ballcın ekonomik kaidele-
ııı,~)fun t•killerde yataya bil· 
~i tlll, hayat ucuzlutunun temi· 

• tttı' 
d~'"I •.z ve hilesiz ıııda bulun· 
tt~ •bılrneai, içilecek, yenile· 
l~h taıaddelerin bolluk ve ucuz· 
t~l ~" 11 devamlı surette mev· 
•• t ulundurulmHı ıibi e•aala· 

ft l'di;ttl•s etmek istiyoruz. Be
ki' liti t Rei•imiz, asırların eakit

tılt· ~, ~ 1 6rf ve adetlerin, nizam 
''••1c'11unların tesiri altıncıla ka· 

,t bı,,~ 
1 
bunalrnıt bir vaziyette 

dı), ~ ~1~ olan bir ıehire Bele· 
il tısı olarak ıelmittir• 

di L' hhir, tarihi yıllarca ken· 
ııı:,lld' 

·~ ~ •ne, ıelişi ı&zel, bakım· 
t l t ••h· . ,J 'ııı: 1l ıpeıı bir haltle kıla-

r I 11ıı-., :e kendi ken.ıine ÇÖk• 
e . btr •tlanııı bir ıehirdir. B~y
o' 1111ı't "hhirde her hanri ltir 
p '-ıilh ~llrınmasa için elbet ki 
tt' &it llbara ihtiyaç vardır. 
il ' llaaıt n:ailyonların ı.eaaltını 

'tıııı-.1· tedarik edileoetini el ü
hti ~le. Çtakü ltu milyenlar 

.'•le r Zellettirmek için yapı· 
•r. ıı·"'aarafı karıılamak İfİ•· 
il ti)~~ t•hria gChı:elletm••ini 

l11lld • arxu edenler arHıada 
. "i ı,ci un.uı hal~•. bu iti 
ola~llaa bırakıyoruz. Bizim 

~'diit•alc YapılmHını munfık 
'llleıı IDGz itler İ•tanbul ıeh
ll )(llc '";el, istaabul halkını 
•~t 0~ tartlar içinde dejil, 

t içı11d • Yaziyette orta tart_: 
~•caL .• Y•tatabilmek içi• ya·· 
•d lllt ltl .. 

it lcı •rdlr, Bundan dola~ 
~.,..~ 8•lediyemi•dea ene· 

1 ~lıt. ucuılutunun temiaini 
~ Q l'tlı, 

b• l ııııu1a i . 
ad "'"''• Çın •e ltltçeai• arttı-

'''"• ib ~· de mHraf yapıl
'diy9 :•1•9 varcbr. lu it, 'tl, 'tlcil&tını a:ıanıt faa• lfaL Çalıtt 
. •ilit l ırrnak ıuretile ya· 

tı • t !•ca. ı_ er lllevcut tetkilAt 
lııı:' .,,. 1l-t, m·ı 1 relmiyoua bu 
:hıı ... 1 Yonlara iftikar et· 
, llııltcı,:G P•ra ile renitletmek 

•Gt L '· Memlekette bile · 
1 llltl.r L 1t 111: olmayan yat, 

müteaddit ellerden geçerek pa 
bahlaıan mevya, •ebze ve bak
kaliye maddelerini ıiz önlne 
alırsak halkımızı• ıeçimiade 

gördütü mütkülltı ortadan kal
dırarak tstanbul halkını bir az 
canlıhj'a kavuıturmak her itten 
evvel yapılmaaı zaruri olan bir 
ıeydir. Zaruri ihtiyaı maddele
rinin hemen hepsi l.tanbul hal· 
kına pahalı ıelmektedir. Bu 

pahalılık •ebepleri her kesce 
malümdur. ihtlkira meydan 
vermemek, •ıkı kontrol ve mu -
rakabelerle tahH ve fercle :ıa· 
rar verebileeek teylerin içtimai 
kütlelere daha ıenit ve daha 
devamlı zararlar verecetiai dil· 
tünerek önüne geçmek lazım 

ıelir. Belediyenin bir zabıta 

memuruna lrilo•u 40 kuruta ••· 
talan beyaz peyniri halktan ltir 
ferclin de ayni peyniri 45 ku
ruta almHının sebebi ne ela
hilir? 

Belediye zabıta memuruna 
sermayesine mi mal verllmittir. 
Hayır! Yine kirına verilmi,tir. 
Jl'akat o memurun vazife •ıra

sında kendisini kontrol edece
ğini düıünen peynirci o•dan 
ıki kurut kir almakla iktifa et-

mittir. 
Çünkl iki kurat kir oau 

zarara •ekmaz, fakat halktan 
bir ferdla Htıcıya kartı paha 
~h sattı deye yapabilecek bir 
hareketi veya tiklyeti olabile
cetine ihtimal vermeyen pey· 
nirci, ondan kilo ltatına yedi 
kurut kir etmeaine mani ela· 
cak hiç ltir kuvvet taaıavvur 

etleQlez, Halbuki ita peynirci 
lelecıliye memurundan evvel 
halktaD kerkmalachr. Belediye 
memuru da kendi•inin kırk k•-

ruta aldıtı peynirin ayaını 45 
kurut• llalka •atan peynireiyi 
vazifesi icabı olarak kanuni 
takibata utratmalı-'ır. 

ltt• ha•tabtıa amili lturacia
dır. Halk 9iklyet etmez Çünkü 
ltir tikiyet yiı.ünclen ıünlerce 

itindea ıtelatlen elaeatını ve 
bet kurut bir fiat farkı sebe
bile 45 kurut 1\dip ıelme mas
rafı yapacatını d8tünerek ve 
ek•ik olsun deyerek hakkını •· 
ramaktaa vaz ıeçer. 

Bu 1.asit miHI hepimizi e· 
nerjik hareketlerden uıaklat· 
tırmata seltep elmaktaclır. 

Diter maddeler üıerincle de 
mütead.ıit mi.allar ıi•terilebilir. 
au hal l.taısltul halkını ıeae· 

Memleket 
Yunanistan bizden 1 O ı 
bin ton kadar arpa 

satın alıyor 

Yunan bikümeti serlıteat dl
vizle Anadolu arpalarımn;dan 

oo bin ton kadar utın almaya 

karar vermiş ve Türkofi•e mü· 
racaat etmiştir. 
Bu arpalardaa aSOO tea clotru
dan clotruya Yunan Ziraat ban-

kH• tarahntian ithal edilecek· 
tir. 651Q ten Yunan t~hirleri 
namına e tellirlerin tüccarları ta· 

rafnaclan alınacaktır. Bu tehir· 
lerde ltulunan ithalit tacirleri 

6508 ton arpayı ,uhatın 28 ine 
kaclar ithal etmeye mecbur tu· 
t~lmuşlartlır. 

Bu it için her tüccar hükü· 
mete itbalitlarının yüzde onu 
nisbetinde i'aranti peyi verecek· 
lerdir. İthalat tarihiae kadar 
arpa ithal edemiyeolerin ver· 

dikleri yilzde ea, Yunan hüku• 
meti henbıDa irat kaydedilecek· 
tir. Bu miktar arpanın 2 bin 
tonu Meraia, 3 bin tonu Sam
aun ve 5 bin tonu Antalya ve 
Konya mıntakalarından temin 
edilehilecektir. 

Ancak dün relen iki vagon 
arpa sotuklukla aatılmıt ve ar· 
pa alıcıları ltu büyük ihraeat 
işi için meuul olmamışlardır. 

PiyHalanmıı.da duyulan bu ha
ber üzerine arpa fiatlarının ylk· 
selmesi muhtemeldir. Dün 4, 12 
4,13 kuruttan utılan arpaların 

bu yüzden bet kurufa kadar 
fırlamuı beklenebilir. 

Arpa ile beraber yulafın da
hi yükaebcej'i tabiidir. Yulaf 
arpa yerine ikame edilditi için 

arpa ihracatı hali1tde yulafın 

daha ziyade aranılacatı ve e· 

aasen ltu sene yulaf mahsülünun 

azlığı yüzünd ea fiatların yllk· 
ıelmesi mümklndür. 

Et fiatlarına zam 
isteniyor 

Son g6alerde İ•taaltul kasap· 
hk hayvan piyaHsında yeniden 

bir yükselit rörülmekte.ıir. 8u 

yüzden dün ihtiyaçtan çek az 

hayvan kuilmittir. 

Toptancı kaaaplar namına 

dün tekrar belediye riya1etine 

müracaat edilerek toptan et 
fiatıoa yeniden 5 kurut zam 

yapılmuı i•tenilmittir. Beledi· 
ye keyfiyeti tetkik etmekte.dir. 

lerclenheri ltakımsız bir hale, 
bir beletliye1iı.lik botlutu i9ine 
tlütürmüttur. 

Y eai Belediye Reisimiz ltu 
ribi esaslı mevzular ilzerinde 
duracak Ye ltu itler etrafında 
tetkikat yapacak oluru şehrin 
kalkınmHın.ıan evvel tehirli· 
nin kalkınmuı için ae kadar 
Ubumlu eltlutunu ye icil ka· 
rarlar verilme•i zaruretini rör· 

Haberleri 
Sigara fiatları 
ucuzlatılacak 

Üç ınndenberi t•hrimizcle bu
lunan a-ümrlk ve inhiHrlar ve· 
kili Ali Raaa Tarhaa,dün 6j'le
dea evvel inhisarlar baş mü
tlürlütünü teftit etmif, ötleden 
•onra inhisarlar umum müdClr· 

.ütüne l'elerek şu!>e müdürle
ri ve feflerin ittirakiyle yapı
lan ltir içtimaa riyaıet etmiş

tir. içtima aaat 17 ye kadar 
drmöıtür. Vekil buriin de 
tetkiklerine devam edecektir. 

Bu akşam veyahut yarın Aa
karaya dCinmHi muhtemeldir. 
Ötrenditim ze l'Öre Vekalet 

yükıek dereceli içkilerin dere· 
celerinin dütürülmesine karar 

vermiş ve tetkiklere başlanmıı
tır. Ayrıca siıara fiyatlarının 
ucuzlahlma•ı için de tetkikler 
yapılmaktadır. Bilhuaa tecrDbe 
mahiyetinde ve perakende .at
tırılan sigaralardan iyi netice 
alınmıştır. Ambalaj ve itçi ma.-

raflarından yapılan tasarruflar 
da hHaba katılarak kalite bo
zulmadan daha ucua fiyatla pe
rakeade siıara satııı temin edi· 
lebileceti anlatılmaktadır. 

İngiltere Tiftik Alıyor 

inıiltere hesabına dün de pi· 
J'&Hmızdan Yozgat, Ankara, 
Beovpazarı, tiftiklerinden ve ki· 

losu 120 kuruştan 325 balya aa
hlmıştır. Almanya için de Tra · 
kyama kıvırcık c:İn• yapakların· 
dan ve kilo•u 64,30 kuruttan 
275 balya sablmı,tır. Birinci 

cins işlenmiş Karahisar yapa
klarından kilHu 93 kuruıtan 
100 balya ve parça yapakla· 
rından kiloıu 32 33 kuruttan 
100 balya illraeat i9in aatılmış
tır. 

Mandarina fidanlığı 
hazırlanıyor 

Ziraat mltlGriyetinin tecrübe 
mahiyetinde kurulmaaına karar 
verditi Kartal Manclarina fidan· 
lıtnnn baıırlanmHı•a ltaşlan· 
mışbr. 

Kartal i•keleaine yakın iki 
dönümlik bir parça arulain 
gerizmesi yapılmıf, çukurlar a· 
çılmlfbr. Havaların doa tehli· 
ke1i ıeçer ıeçmez buraya Ri
zedea getirilmek üzere buluna• 
mandarin& fidanları dikilecek· 
tir. 

müt ve aolamıı olacaktır. Gün 
ıeçmez ki fehirde bir k~m6r 
buhranı, et ve ekmek pahah
htı, süt aoksanı, ıörülmemit 
ol•un . 

Halbuki bütGn bu itler ikti
sadi kaidelere ııöre yapılmış ve 
yapılma.ı zaruri olan nizamna· 
m•ler, kanun ve ieraat Ue ko· 
layhkla baıarılabilir. 

L. A. KINBER 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 

Türkiye ile Almanya arasındaki mübadelata 
ve tediyata müteallik olup 30 ağustos 1937 

tarihinde Berlinde imzalanmıı olan 
anlaımanın tasdikına aid kanun 

Kanun N. 3570 Kal..ul tarihi: 20.1.931 

Madde 1 - Tiirkiye ile Almanya aruındaki mlbatlelAta ve 
tediyata müteallik olap 30 ağustos 937 tarihinde 8erlinde imza· 
lan•ıf ttlaa anlaşma ve merbutları 15 eylul 937 tarihinde meri• 
yete firmek lzere tasdik olunmuftur. 

Mad.ıe 2 - Bu kanun aetri tarihinden mllteberdir. 
Madde 3 - Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri H .. 

yeti memurdur. 23. 1.931 

Türkiye ile Almanya arasındaki ticari mübadelita 
ve tediyata mftteallik anlaıma 

Tirkiye Cümburiyeti Hiikümeti ve Almanya Hükümeti, iki 
memleket arasındaki mübadelihn kolaylaıtmlmuı arzu•ile m1lte

haHı• olarak &f~j'ıdaki husu•ları kararlaşhrmıılardır. 
Madde 1 - iki memleket ar&1ındaki emtia Mübadeleainden 

mütevvellid alacaklar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Baaka•il• 
Ray•bank ara11nda münakid 15 nh:an 935 tarihli anlatma hikü111· 
lerine tevfikan tesviye olunacaktır. Mezkur 15 niHn 935 tarihli an• 
latma ile merbutları ve lahikaları ve bütün ltu ve•aike merltut 
mektublar itbu aola,mada derpiş olunan tadilat ile ve aalatma• 
nın mer'iyeti müddetince mer'i kalacaktır. 

Madde 2 - Türk ve Alman menşeli etyaların diter memle· 
kete idhali, idhel anında o memlekette cari umumi idlaal rejimi 
hükö mlerine tabidir. 

Madde 3- Türkiyeye vaki Alman ithalitının 31 temmuz 937 
tarihli protokol esuına göre vukubu' acak idhalit hariç hali hazır 
konjonktürü dolayısile anlaşmanın mGddetince 40 milyon Türk li· 
rasına baliı olacajı hesap edilmekte oldufuncian 15 ni•an 1935 
tarihli Türk-Alman Kliring mukavele•inde derpit dilmit olan 
hesaplarındaki muvazeneyi temin etmek için, yukarıdaki madtlenin 
hilifına olarak •••tadaki hüklmler kabul edilmittlr. 

1-Sal ibiyettar Alman makamatı, taleb Gz:erine ili tik bir ou· 
maralı li•hde tadad edilen Türkiye mahsulibnın aynı listede ya· 
zıh mabalit hadleri dahilinde Almanyaya bilfiil idhali için urur[ 
bütün döviz vesikaları ve muhtemel diter mü•aadeleri hiç bir 
tahdide tibi tutmakuzın vereceklerdir. 

2-llitik bir numaralı listede yazılı olmayan maluulltın idhali 
için muktazi dö,viz ve•ikaları ve mubtemel dij'er permiler biç bir 
tahdid ve takyide tabi tutulmaksızın verilecektir. 

3-Türkiyeye vaki Alman ihracatının 31 t~mmuz 1937 tarihli 
Protokol esuı dahilinde vuku bulacak ihracatı dahil dej'ildir·•ey· 
ri yukarıda zikrolunan muvazenenin tehdid edilditini gasterecek 
olursa iki Hükumet, m,ik listenin hazırlanmaıında eaas tetkil 
etmiş otan yüzde 40 tenzilt nisbetini yeni vaziyetin ieabahna ıCS· 
re degiştirmek ve lıtütün Tiırk mabsullhna biç bir fark ıözetil

meksizin nıüteuviyen tatbilc edilecek yeni bir •i•bet tesbit et• 
mele için anlatacaklardır. 

Bununla beraber turası mukarrerdir ki, ticaret mlibadellhna 
taalluk eden tahsHlt ve tediyat araaındaki - JI temmuz 1937 ta
rihli protokol eaaaı dahilinde vuku bulacak olanlar dahil detil· 
dir • farklar iki numaralı listede ıösterilmiş olan mebalij'l teea
viz etme.ıikçe bu muvazeneyi tehdid edici addedilmeyeoektir. 

4-31 temmuz 1937 tarihli pretokoltln hükümleri tatminklr ne
tice vermezse, kllrinı ltakiyeıinin tasfiyesini tacil maku.ıile ten• 
zilit pourceatage'nın yeniden gizden 1e9irilmer;i zaruri olacak-

tır. Bu hüktim mevzuultabs protokol llükllmlerlni ihlll etmez. 
5-İki Hlkumet, ticaret mülta.ıelelerinia inkitafı llamle•ini icla· 

me etmek tamimi arzusunda olduklarından ve Alman malları Tlr
kiyeye hali hazırda meri bulunan umumi idbalit rejimi karara&· 
mesine rire serbest olarak idhal edilmekte bulundutundaa Al
man Hükümet\ Türkiynia 1936 senesindeki mübayaatın - bu mal
ların Almanyadaa dit~r memleketlere ihracına dnam etlildikçe -
teshil edici tedbirler ittihu ederek Almanyadan Türkiyeye ihra· 
eatı tezyi.ı için mümkln olan her 'eyi yapacaktır . 

6 -lki Hükumet geçen 1 ili 5 numaralardaki bülrilmleria iera· 
8lna nezaret ve itina edecektir. 

Mad.ıe 4- Türkiye Cümhuriyeti Merkez Banka•• ile Ray•ltaak 
arHındaki 15 nisan 1835 tarihli anlatmaaın iV ve IX uneıı mad
deleri bükümleri ye mezkür anlatmaya ekli mahrem protok•Uln 
1 numaralı lihikaaı mucibince A, B ve C heHplarındaki Türk 
alacakların diler bir ecnebi para8lna talavili lau•u.unda derubde 
edilmit olan taahhüd bu anlatmanın mer'iyet mnkiiDe •irtliti 
tarihten itibaren 14 milyon Türk lirası ile tahdid edilmit olacak.· 
tır. Bu madde itbu anlatmanın mer'iyete ııirditi taribte IS niHn 
1935 tarihli anlatmanın yukarıda zikredilen ma.&deleri mucibince 
mevcud olan matlGbatın tahYiline aid taahhüde halel irH etmi· 
yeeektir. 

(Denmı var) 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

u gO i n olu n On k s r ve Müzayedeler L st:esl 

insi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sa t 

r 

inşa t, Temir'1t, Nefıa işleri, Malz me Harıta 

Maarif MUd. binası tamirata 
Horııunlu-Nazilli ara.sanda Kayran dereııı öze· 

rinde sula a kanal hafriyatı ve i alih ın· 

naiye ve inş. (tart. 127 lcr) 

aç. eks. 621 26 
kapalı z. '5448 22 

EJektrtk -Hava azı•Kalorlfar (t 1 et ve malzmesl) 

Elektrik santrala iç.in Diıel elektrojen grupu 
Projekıiyon: 10 ad. 

Haki renkte kaputluk kumaş: 3700 .-elbiıe· 
lik kumaş: 4320 m. (şart. 133 kr) 

Nakliyat - Boş itme - YOkhttm 

Bir senelik maden kömürü tahmil ve tabliyesi 

Mahrukat, 8enr:in, 

Gaa ya~a: 4 t. 
" • .f n 

,, " s. 
l3enaln: 200 t. (temd) 
Vakum: 5 t.-valvalin: 1,5 t.·ha 

lı:.-gre• yağa: 800 k. 

Müteferrik 

petrol: 600 

Oemiryolu ta irat deposu için malzeme: 53 
ÇCfİt 

Makine v.a. : S çefit 
Arpa e:ıme makinesi: 2 ad. 
ince ve kalan çivili kayış: 2400 m. 
Tarak dubası ve ulanlara (temd) 
Kamyon ve kamy net fHcsi karoseri imali: 7 

ad. (temd) 
Otomatik tartan ve otomatik kaydeden müte

harrik ve 100 kg. tartan kantar ve te.isah: 
4 ad. 

OtobUı karoserisi (yerli olabilir), oof~r mahal
li ayrı üzerine bagaj koymak için yer olma· 
lıdar: 2 ad. 

Erzak Zahir , Et, Sebze v •• 

Kuru üz.üm: 2800 lc.-to:ı şeker: 2,5 t. 
K. fasulye: 38 t. 
Nohut: 2-i t. 
Ceviz. içi: 600 k.-çam faıtığa: 250 k.-fındık içi: 

500 k.-ltuş üıümtl: 259 k.·kuru incir: 500 k. 
(temd) 

Etimes~ut yatı okulu talebesi erıtakı (tcmd) 
Arpa: 60 t. 

tı 58 t. 

b MQ r 

Hız.met otomobili 
Dakik, Çırçık ve nebati yağlan fabrlkuı bi· 

naaı, makine ve edevatı (temd) 
Trikotaj motörü, elektrik motöri v.ı. 

( 

paz. 
aç. eu. 

paz. 

pu. 

aç. ekı. 
,, 
" pu. 

,, 

pa:ı. 

a9. ek . 
paz.. 
aQ. kı. 

9961 -
2320 -

•. 3 50 
• 3 10 

745 56 

soe -
800 -

1600 -

1750 

4320 -

kapah z.. 18000 -

pu. 
aç. cks. 

., 
" 

paz. 

4560 -
2400 -
1270 -

aç. ekı: 3180 -
kapala a. 11600 -

a~. art. 323 -

" 

" 

1nşaat · Tamirat · Nafıa işleri ve l\\alzemosi ·Harita 

İstanbul M arif MGdürHitü•de : 

27.2.939 pazarleıi günü ıaat 14 de lstanbulda Maarif Müdür
lüğü Ekıiltme l.comisyonu odasanda 621,26 lira ke,if bedelli Maarif 
Müdürlüğü binası tamiratı açık ekıiltrneye konulmuştur. 

Mukavele, ekailtme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve Fenni 
ıartnameleri proje keşif daireıinde j'Örülecektir. 

Muvakkat teminat 47 liradır. 
isteklilerin n H 500 liralık bu işe benzer iş yaptı~ına dair 

idarele.indea nlmış olduğu vesikalara iıtinaden İıtanbal N&fıa Mü
dürlüğünden eksiltme tarihi den 8 gün evvel alınmtf, ebliyetı ve 
939 yılına ait Ticaret odası veıikalarile gelm leri. • 

Aydın Su İşleri Dördüncü Şube Mühe diıliğinden: 

A- Eksiltmeye konulan iş: 

Hor unlu - Nazilli sula a kanalının t5+79l-17+2DS 

47 -
1908 62 

147 o 
174 -

1976 -

656 59 

60 -
60 -

120 -

132 -

324--

975 -

842 -
180 -
95 25 

238 5 
870 -

lıt. Maarif Mild. 27-2·39 14 -
Aydıa Su 1,. 4 el Şube M oadiı. 2-3-S9 15 -

Edremit, Is\. ve Ank. Belecl. 
M.M.V. SAK 

7-3-39 10 -

28-3·'' 11 -

Jandar. Genel Komut. Ank. SAK 15-2-39 10 -

D.D. Y. 1 ci İşit. H. paıa 

Vise T6•en SAK . " . " 
Deniz Lv.1. SAK Ka11mp•f• 
İst. Koa•t. SAK 

lıt. Komut. SAK 

,, " 
,, " 

inhisarlar U. Müd. 
D.D.Y. Anlc. H. paıa 

Nafıa Vek. l.t. Elekt. lıleri U. 

27-2-39 11 -

17-2-39 11 -
17-2-!9 11 -
17-2-'9 11 -
14-2-39 14 -
13-2 39 lt -

lS-2-39 l.f -

27-2-39 
U-2-39 
27-2-39 
1-3-39 

Müd. 21-2-39 

11 -
10 3 
14 -
15 30 
15 -

T. C. Nafıa Vek. lst. Elektrik 1~. 28-2-39 U -
U. Müd. 

TOrkkuıu G ncl Dir. Aok. 

Vize Ttimen SAK 
Tophaae Lvz. SAK 

" " Calataaaray LiHsi SAK 

A•lcara V aliliti 
Safraobelu Aık. SAK 

" n 

Yesıat Villyeti 
ltel Defterdarlıf a 

Betiktaf Maliye Tahıil Şefliti 

15-2-39 a kadar 

17-2-39 10 30 
27-2-39 14 30 
27-2-39 14 
16-2-39 11 -

1 ay müddetle 
27-2-39 14 -
27-2-39 15 -

14-2-39 10 -
16-2-39 14 

23·2-39 10 

inci kilo etraleri arasıatla Kayran tiaireai iizerintle proje 

ve kaşifnameai mucibince sulama kanal hafriyatı ve ima

lltı sınaiye ve inıaatı olup bedeli keıfi 25448 lira 22 
kuruştur. 

8- l!.ksiltme kapalı Earf usuliledir. 

C- Eksiltrne ınnli: 

2 mart 939 tarihine tesac:lüf eden cuma güaü saat 11 

te Aydın ıu işleri 4cü şube mühendisliğinde yapılacaktır. 

D- İstekliler şartname proje ve merbutatını 127 ku

ruş mnkabilinde Aydın ıu iıleri 4 cü şube mühendisliğin· 
den alabilirler. 

E- Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 2490 numa· 
ralı kanun hükümlerine göre 1908 lira 62 kuruşluk mu· 
Yakkat teminat vermeleri ve ihaleden 8 gün evvel ehli· 
yet vesikası almak llzere Ayam vilayetine mllracaat etmiş 
olmaları şarthr. 

Teklif mektubları eksiltme gününde tesbi• edilen saat· 
ten bir aaat evvel su işleri 4cü şube mühendisliğinde te· 
ıekkül etmiş elan komiıyona vermiı elması lizımciır. 

11 Şubat 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire ~arsası 
18.2.938 =====-~~~in 

Gelen Ton ~ını 

CiNSi 

Fi atlar 

Afağ1 
Kr. Pa. 

Yukan 
Kr.Pa. 

·------------------~-----Butda y yumuıak 

11 ıert 

,, kızılca 

Arpa Aaadol 
Keten toll•mu 
Çavdar 
Arpa yemlik 
z. yatı 

,, 1 ci 
Cevia kabuklu 

5 25 
5 2 

4-
4 26 

4'8 -

Cuiaiti 65 -
Kutyemi 9'1vallı - -

,, cllkme - -
t,. Fındık 
Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Suıam 
Yapak Anadolu 

,. Trakya 
Nı11r beyaz 
Mısır aara 
Yulaf 
YGa rtız 
SaDaar deriıi 
Ponk derlıi 

ti --

4 30 
4-

55 -

6 5 
5 t5 

47 -

Butday 
Arpa 
Un 
D4111r 

345 E: 
60 
3J ibis 
1! ~tle 

iç ceviç 
Faaulya 
Z. Yağı 
Pamuk 
Kuue 
Yapak 
Suaam 26 

Tiftik fi 
~--------~--~---;;;,r~ n 

Giden 
Aapa 95 
Tiftik t0 
19 ceviz ıt 
Kepek 40 L 

i 
.,.,,. ııtt 

ç. fındık 
16 

't 
K. ceviz 

Dış Fiatlar o2 ,! 
Buğday Linrpul 3 

,, Şikago 3 13 

,, Vinipek 2 s5 lo ıı 
Arpa Anvers 2 gO ~ll 
Mısır Londra 3 3~ l 
Keten T. : ., 6 4 

Fındık G. :Hambura 

• L. : 

lstanbul Merkez Hah 
Yat Sebze ve eyve Fiatları 

Ber.elya Sultan1 Kilo SO -

Sırık domates 
Dobn&Mk bllter 

ali - ı Gilmüıhane elmaııı kilo ıs -
Amasya elma11 • 13 -

- - lnebolu mıı81 • 8 -= : 1 l11ırfllı elmaaı (taraklı) - -
Stvrf büber Ankara armı.ı<!u ,, - -
Patııtes - lnebolu armudu • 8 -
Araka 
Çalı fa.ulyesl 
Barbunya kımaııı 

= - Ceviz 
Ayva 18 -

s-
• yeıil • 

Bakla (lzmlrdeo). 

Ayşekadın fasulye • 

Laltaoa 
lapaaak 
K6k kere•lz • 
Pırasa • 
1'arnııbaltar adH 
0ogl ar • 
Yotft lata ıoo • 

Maydane:ı demet 

Pancar 
Havtıç • 
Kereviz Yaprak ,, 

Şal am • 
Kırmır.ı turp 

8ayar turpu 
Bal ita batı 

• 
• 

kilo 

::= -

32 - 84 -

l~ 

160 

4 -
1 50 
5-
i-

so -
1 -

- .\u 

1 75 
2-
6 
2-

12 -
tfi -

6 -
1 50 

- 00 
2- s -
2 - 2 50 
fi - 4 -
1 M 2 -

- 50 - 76 

4 - ı:; -

Yer elması • 4 - 6 = 
Laz elmaeı • !O - 16 -
Tuc ıarımıak demet ! - ı ~ 

Mıınflarfn .,lanya llO 160 - 250 -
• Bodrum 20Q - SOO -

" Marul 

Rize • 76 - 180 -
FeDfke 

Mersin 
adet 

" 200 - 250 -
SöO .\-

Ferik elmail 
Kaıtone 

Nar 
• 

Muz yerli 00 
Muz ııo -
A aç kavunu Adet 4 -

Y "rli limon ıuo ııd•d 209 -
Ecnobl lırnon ı~ • 180 -
Portckal Dörtyol 86hk 2fı0 -

.. • ~. 82.'ı -
,, • so.200-
• " 100 • 18 ı -
• • 150 • 18) - , 

Portakal Alanya lVG A 190 -

• • 80 2l>O -
M 820 ~ • 

• 86 

' Fenike 160 45'l -

• • 200 450 -

• Rize 100 triO -

• 89221.) -

• 64 - -
• M rıin Yal. 120 859 -

" 9' --

• • l60 800 -
• • 200 760 -

Keıtaıie kaba~ı kilo 
Kar ad eniz armudu 
Nnne demet 

Blektrik, Havagazı, (Kalorifer T 

Milli Mütlafaa Vek lcti Satınalma Komisyonu dao: 
Hepsine tahmin edile fiy tı 2320 lira olan 1 ' 

projeksiyon açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 28.3. 39 salı günU saat 11 dedir. 
İlk teminat 17 4 lira olup şartnamesi komisyon 

lDr. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı 

nunun 2.3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte us) 
gün ve vakitte M. .V. satınalma ko isyonunda bulullıı' 
rı. 

Edremit Belediye Reisliğinden: ~ 
Edremid Belediyesi Elektrik santralı ıçm alınacıı 

ni dizel elekrojen grupu pazarlık suretile eksiltmeY" 
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 9961 lira muvakkat teminat•~ 
lira 08 kuruştur. 1 mart 39 salı günü saat lO da . 

1 
midde Belediye dairesinde Encümen huzurunda ıb\l'" 
yapılacağından taliblerin müracaatleri ve buna aid eb' 
me fenni şartname Ye pli11lar lıtanbul ve Ankara 
diyelerinde mevcuddur. 

İzahat istiyenlerin meıkdr belediyelere mür caot 
meleri ilan ohsaur. 



811'-t-lY&ise· Kuntlura
~ke ir O 

~ rta Okullar Satınalma 

amaşır v.s. 
Komisyonu la§kanhğın9an : 

Tahmin Muvakkat 

f ııı · Fiatı teminat 
ını 1 

l . Azı Çoiıı Lira Lira K. 
E e hı e 404 440 6820 511 50 
O ksiltme şekli kapalı zarf usulile yapılacaktır 

~is ~ta oku11arın ihtiyacı bulunan, yukarıda yazılı takım 
~tl e, Şartnamesinde tadil!t yapılarak yeniden 15 giln müd

' f e ek · ı 
4 lıın 

1 tmeye çıkarılmıştır. İhalesi 23 şubat 939 perşembe 

1 la ~at 15 te Balıkesir Maarif Müdürlüğü odasında ya-
7 g ca tır. 2490 numaralı ekeiltme kanununun tarifatıaa 

tıı olarak hazırlanacak teminat ve teklifleri havi zarflar 
~ e gü ünde nihayet saat ı 4 e kadar komi:;yon başkanlı· 
s~ Verilmiş bulunacaktır. Sartname ve nümunelerin Balı · 

8 tııı· Necatibey öğretmen okulunda her gün görülebilPceği 
oluour. 

Jab~ ı 111•r•a Genel Komutanhlı Aakar~ Satına ma 
V Komiıyonundan : 

et ll&ıf V• araeğiae uygua bir metresine 350 kurut kıy· 
15 t' takdir edilen haki renkte 3700 metre kaputluk ve 

•28'-~tresine 31 O kurut kıymet takdir edilen haki renkte 
~d llıetre ellıtiselik kamaş 15.2.939 çarşamba günü saat 

13 ' ltaıarlıkla satın ahııacaktır. 
ton Şartnamesi 133 kuruş bedelle örnek parçasile komiı

gO lt,ld.kn alınabilecek bu pazarlığa girmek isteyenlerin 1976 
33 ~ k tenıinat ve kaauoda yazılı belgelerle pazarlık saatin-
42 °tnisyona vermiı olmaları. 

saire 
••• 

hat traversi alınacaktır. Bak 

M0NAKASA GAZETESi 

M ütcferrH< 

İstanbul Komuta•lığı Sa hnalma K omisyo undan : 
Demiryolu Tamirat deposu içiu lüzumu olan 53 ~eşit 

malzeme satın alınacaktır. Pazarlığı 13.2.919 Pazartesi 
günll saat 14 te yapılacaktır. İateklilerin belli gön ve ıa· 
atte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komiıyonuna gelme· 
leri. 

• • * iki adet arpa ezme makinesi ıatın alınacaktır. Pa
zarlığı 13.2.939 pazartesi giin\1 S"-! at 10.30 da yapılacak· 
tar. İsteklilerinin ltelli gün ve saatte Fıadıklıda Komutan 
hk satınalma komiıyoauna ıelmeleri . 

T. C. Nafıa Veklleti lıtanbul Elektrik l,ıeri Um•m 
MüdürlGğüaden : 

1- Mubammen bedeli 13000 lira tutan 4 adet otomatik tartan ve 
etomatik kaydeden müteharrik ve her defaaında IOO Kı. tartan 
kantar ve teıisatı kapalı zarf uıulile eluiltmeye konulmuttur. 

2 Eksiltme 28.2.9.i9 aah ıiinü ıaat il de İdarenla Tünel başında 
Metro Han ltiauının 6 cı katında toplanaoak attırma okıiltme 
komlıyonuntla yapılacaktır. 

3 -Bu ite aid ••rtnome, mukavele prefeleri İdarenin Levaı.ım 
Müdürlütüaden parasız elaralr tedarik edilebilir' 

4-Munkkat teminat 97~ liradır. 
5-Teklif mektuplarının 2490 ıayılı kanun ablı&mıaa uygun olarak 

ve ekıiltmeden en az bir ıaat eYvel Komiıyon Reiılifine mak
buz mukabilinde nrilmit bulunmaıı l&zımdır. • 

••• 
2400 metre ince ve kalın çivili kayıf ahnacktır. Bak 

İnhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

• • • 
1 adet tarak dul.ası ve şalanlar alınacaktır Bak. D. 

D. Yolları ilanlarına . 

• * * 
7 adet kamyon ve kamyonet şasesı uzerine 

imali. Bak Nafıa Vekaleti İıt. EJektrik İ~leri 
ilanlarına. 

karoseri 
U. Müd. 

bcvJet Demiryolları ve Limanları İşlet•e Umum ~ 
ı· İdaresintien : IJ Müteahhitlerin Takvimi 
: ~~;niz mera ki binde su palan yapmak maden kömürü ~------iiiiiiiiill!iiiiıiiıimiii...aDiiiii.:.ım...-._ ... ..., ......... iiiiiiiii_....,.iİıııııııİııiMiiııı-ıiio.i-...; 
1 S ton Beher tonu 10 kuruş Pazartesi ıa-2 939 
"" ~ ;Palandan vinçle vagona tahmil Maden kömürü 23036 
ıt S eher tonu 3 kuruş. 
ıt-ıı ;Palan an arka ile vagena tahmil maden kömürü 12996 

.,,, V·eher tonu 18 kuruş. 
tti ad llıçsiz merakibi bahriyeden arka ile vagona tahmil 
2' en k.. " 9 7 B 2 k J 1 V omurü 1 ton eher tonu ' O uruş . 

~fJı... 111
Ç iz merakibi bahriyeden arka ile vagona tahmil kok 

~ur 
ti~ ld ll 5536 ton Beher tenu 35 kuruş. 
21 ıl t ıırf.mizin Haydarpaşa limanında bir sene zarfında talı· 
~~ırı t&hlıyesi icra edilecek olan maden ve kok kömürleri· 
., 

2 
°11ajları takribi olarak her amel iyede gosterilmiştir. 

ayr2.939 tarihine müsadif pazartesi giinü saat 11 de 
ıır rıd ~rpaşa gar binası dahilinde 1 işletme komisyonu tara· 
'# ~ kn Pazarlikla ihalesi icra edilecektir Bir senelik maden 

uf ok kömürünün tahmil tahliyesi için 8745 lira 56 ku-
5 aı ~U~ammen bed 1 komuştur. 656 lira 59 kuruş muvak

ar eınınat ile ayni gün saat ona kadar komisyon reisliCine 
11 ı~aacaat edilmesi 'YU bu işe ait şartnamelerin Hadarpaşa 
ı(Jlurı11 tıhtım ba~müfettişliğinderı parauz olarak alınması ilan 

lir. 

ahrukat Benzin-ya ları Makine v. s. 
1•ta b N n ul Komutanlığı Satınalma Komisyoauntiaa : 

~-ku al.diye taburuna teslim edilmek suretile 5000 kilo 
il0 tn, l 500 kilo valvalin ve 509 kilo hım ptıtrol ile 300 

ef11 'ı ıa~res Yaiı evsafı clahilinde satın alınacaktır. Pazarlı-
. ~le.-i~·:!.Qa9 pazartesi günü saat 1 O da yapılacaktır. İstek

rı·, ~- k~b .belli gün ve saatte Fındıklıda Komut&nhk Satına! · 
ltlısyonuoa ıelmeleri. 

dl ._ Vize 
a • ;'•iktarı 

Tilmea Satınalma Komiıyonundan: 
Ta. F. Mu. Te Kıtası 

"İla 
ılı 40oc) Lira Lira 

4oto 800 60 Babaeski 

11 ,,ı 80oo 800 60 Vize 
1600 120 Pınarhisar garnizonu 

it Yuka d v "ht' Çık r a miktarı ilk teminatı yazılı gaz yagı ı ıyacı 
~ it d 'ksHtrneye konulmuştur. Eksiltme 17.2.3g günü saat 

8 lla~,~ Yapılacaktır. Taliplerin belli gün ve saatte Vizede 
1 88tınalma komisyonuna müracaatları. 

Pıt il 1 i 11.c 
tı "'Udafaa Vekaleti Deniz Levazım Satınalma 

~· t ı 9. 1 .Q Komisyonundan . . 
ib' ~klif 39 rUnünde kapalı zarfla yapılan eksıltmosınde 
elt. .. 1 bitıe alan fiatı gali röri\len 200 ton benzin, 14.2.939 ta
b' u~, .... tctslıya. sah ıünft saat 14 tle pazarlıkla alınmak 

'" ek ·ı İat,k ~1 t~eye konulmuıtur. 
,t koll:ıia lılerın belli ıün ve saatte Kaaımpaıada bulunan 

Ye1ıuna müracaa tlara. 

l.takat demiri ve hangar malzemesi (DDY) .\! 923 
Lokomobil (Bolu Beled) X: 936 
Börülce, pirinç (Kadıköy Vakıf. Dir .) .\! 944 
Hülı:Omet kenatı inş . (Aydın Nafıa Müd.) ,\; 944 
Elbi~e ve palto diktirilme•İ (DDY lzmir) .~! 949 
Kazan dairesi beton arme temellerle İnf. (Nafıa Vek. lst. Elek . iş .) 

.\! 950 
Su projesi tanzimi (Diyarbakır Beled.) .~! 951 
lst. Müzeler Genel Dir. binuındaki kalorifer kazanıc tebdlli (lst . Na· 

fıa Müd.) .\". 951 
Kırıtma makineıi (MMV, .\! 953 
Dizel motirlü yol 11ilindiri (MMV) ;\ ö 953 
Nevreaim, yatak çarşafı ve yastık yüzli için bu (Tophane Lvı . ) 953 
Kömür tahmil ve tahliye5İ (DDY Kayaeri) .ı\! 953 
Pelerin, hasta abası, battaoiye, karyola ve etajer (lat Beled.) •'! 954 
Kaldırım inş ve taş ihzarı (İat . Beled.) X! 954 
Katrulı şoae inf . (lıt. Beled.) .\~ 954 
Yedek makine parçaları ( i..' ilmr. Muh. Gen. Komut.) .;~ 954 
Kaldırım tamiri (lst. Beled.) .\ö 954 
Adi ta, (İıt . Beled.) J\! 954 
Sadeyağ' (Adana Ôfr. Ok. Dir.) .~! 955 
Balık g cmi•inde yap. tadilit ve tamirat (Ytikselt Dniz Ticareti Müd.) 

.\! 956 
Erbaş okulu pavyonlarının tamiri (Kayseri Kor) ,\! 956 
Otoklav ve kurutma dolabı (Mrk . Zir. Mücad. Enıt . Dir.) .~! 956 
Kuru kayısı (Tophane Lv.z .) l\! 957 
Terme k6prilsünln anroşman ve pere inş . (~amsun Vil.) .Y! 958 
Kuru fasulye ve nohut (Vize Tim.) .l\! 961 
Demir boru ( ı\nk. Orman Fidan. Mt\d ) x~ 962 
Krible matlen kömürü (Konya Nafıa M6d.) .\! 962 
Kuru ot (Tophane Lvz) .\! 962 
Linyit kimürü ve meıe oduau (Edirne Maarif Mtid.) M 963 
Pamuk tire çorap ipliti (Deaiz Lvs.) .~! 964 

13 Mart 931 pazarteai ıtlnü saat 15 el~ Ankara' da Nafıa Vekl· 
leti binaaıntla Malzeme MOdfirUltü otluında toplanan Mal:zeme 
Ekıiltme Komiıyonunca cem'an 2800 lira muhammen betlelli 
Haydarpatacla tealim ,artiyle 10000 adet telıraf fiacan demirinin 
açık ekıiltmeıi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Ekıiltme ,artnameai ve teferruatı Ankara'cla Nafıa Veklleti 

Malzeme Müdtlrlltüııden paraaız olarak alınabilir . 
lıteklilerin muvakkat temiaat ve ,artnameıiade yazılı VHİka· 

larla birlikte aynı iÜn ıaat 15 de Komiıyonda hazır bulunmaları 
liıımdır. (247) (497) 4-4 

lmtiJ&a -"i:>i ff 7UI İjlai 
D~: 1--.il Giıiı 

RaaıSdıiı 7er: ARTUN lla•ımevt 
Çdlat. Billir aoic* Ne. i l 

Sayfa 

:: İnhisarlar U~ .Müdürlüğünden: 
J 

uhammen 
Miktare bedel 

Malın cinsi metre Lira 

O/o 7,5 
muvakkat 
teminatı 

Lira 

ince ve kalın çi•ili kayıt 2400 Sif 4320 324 
1- Şartname ve nDmuneleri mucibince yukarda yazı

lı kayışlar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bede
lile teminata akçesi hizalarında gösterilmiştir. 

11- Bk lltı:ae 27 .~.939 tarihine rastlayan pazartesi gll· 
nl saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alam Komiıyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameleri parasız olarak her giin sözfi geçen 
Şubeden hnabileceği gibi nUmuneler de g6rUlebilir. 

IV- lsteklil rln eksiltme günü muayyen saatte teminat 
paralariyle birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (852) 1 -4 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden : 

idareye aid yedi adet kamyon ve kamyonet şueai a:ıerlne 
kare.eri imali 21.2.939 talı ııt\nü ıaat 15 de ekıiltmeye koDaoa· 
Q'ından mukavele v~ şartnameyi almak ve eYYelce tartname al
mıt olanların da yapılan tadilatı anlamak i9in iateklilerin Levan· 
zım MüdOrlüğfine mGracaat etmeleri ilin olunur. (869) 

Kayseri Vilayetinden : . 
Bünyan civarından çıkan ve Beydeğirmeni cıvarında Kıııl lr· 

mağa dökGlen Sarımsaklı suyunun 100 kilometrelik k11mınıa etOt 
edilmiş ve fennt keşfinin tanzim i•ine meYcut şartname mucibin
ce ekıiltmeye konulmuş ve bedel keşfi iki bin liradan ibaret bu
lunmuş ehliyeti 16 Şubat 1939 Perşembe günü icra kılınacağından 
taliplerin yüzde yedi buçuk teıninatı muvakkate akçelerile birlik· 
te Kay.eri Vilayet Makamına müracaatları ilan olunur. 

(701) 4-4 

. ,, '" ,, ... ,, 
D.D YOLLAQt iŞLETME U. MUDURLUGU 'DEN 

Beherinin muham men bedeli 380 kuruş olnn 5 - 6 bin meşe 

cari hat tra ver i kap a lı zarf usulile 28.2.939 ah günü ıaat 16 da 
Sirkecide 9 işi tme bi nasında satın alınacaktır. 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve diğer kanuni vesikalarını 

ibt,va edecek olan kapalı zarflarını aynı gün ıaat 15 e kadar Ko· 
misyona vermeleri lizımdır . Şartnameler parasız olarak Komiı· 

yondan verilmektedir. (743) 1 - 4 

••• 
Beherinin muhammen bedeli 486 kurut olan 5000 adet çam 

tel2raf direği 24.2.939 cuma günü ıaat 15,30 da kapata zarf usu· 
lile Ankarada İdare binuında aatın alınacaktır. 

Bu işe i'irmek isteyenlerin 1822,50 liralık muvakkat teminat 
ile kan U!lUD tayin ettiti vellikaları ve tekliflerini aynı iÜn saat 
15,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. . 

Şartnameler pnraBJZ olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpatada Teaellüm ye Sevk Şeflitinden Eıkl,ehir ve İzmirde 
idare mataıalarından datıtılacakhr. (795) 2-4 

••• 
13.2.1939 pazarteai günü aaat 15,30 da yapılaoatı ilin edllmit 

olan 1 adet tarak dubuı ve talanları ekıiltmeai g8rülen lOsum 
Gzerine 1 Mart 1939 Çarşamba gilnü ıaat 15,30 a tehir edilmlt· 
tir. (853) 

••• 
Ketif bedeli 46848 lin olan Sirkeci İstaıyon meydanının tu· 

viye tanzim ve parlı:elenmesile kanalizasyon inşaatı kapalı zarf 
uıulile 25.2.939 cumartesi güuü ıaat 11 de Sirkeeice 9 itletme 
binaıında Ekıiltme Komisyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu i9e girmek isteyenlerin 3514 lira teminat oartnamede yazılı 
veaikalar ve tek\if mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarf
larını ekıiltme saatinden bir saat evveliDe kadar Komisyona ver-

m eleri lizımdır. Şartnameler Ankara, lzmir ve Sirkeci veınele· 
rindeu 235 kurut mukabilinde temin edilebilir. (704) 3 - 4 

İstanbul Gümrükleri Baş MüdürlOğünden : 
Mezat kaime numarası 9423 A (MUM M 7550 numaralı ve markalı 

kanuni ııldeti SO kilo JOO grnm ağırlığında 92 lira deterinde arişi pamuk 
yün mensucat MKN 9422 A (MUM) M marka 7550 No KS 28 K 500 
G 127 LD yiln mensucat MKN 843 SF 28/50 KS 2296 K 230 LD sade 
adi cam bnrdnk MKN 5138 AFi 589 .M ve N KS 97 K 50 LD ebonit 
akimOlatör kutusu MKN 791 LK-HA 4960 KS 22 K 680 G 70 LD yün 
mensucat MKN 5133 KS 22 K 110 LD deri eldive'l MKN 837 KS 8000 
100 LD çam afacından mamul l'ıhn" direQ-a MKN 797 SF marka muhtelif 
No GS ~39 K 500 G 60 LD sade cam hıırdek MKN ~218 1 K 730 G 
30 LD safi ipek mensucat MKN 5100 KS 8 K 500 G 12 LD Şıldet 
markalı kaaket MKN 5129 MP 1099 KS 20 K 10 LD pamuk .örme fanila 
kol a~zlıfı MKN 841 ES muhteli f M ve N KS 400 K 2 LO ıp hurdaları 
MKN 5128 ANMC 1109 36 K 18 L D ör ıae fıoıli kol ağızlığı MKN 
5147-5150 (RN) 114 No KS 70 K 120 LD hoparlör MKN 5127 IH 371 
M ve N KS 40 K 20 LD örıne fanili pamuktan kol atızlı~ı 10-2-939 
günüDde ve fl&at 13 buçukta S irkecide Re-1adiye caddesindolcl Gömr6k 
utış salonunda 1549 say ıl • kanun mucibine; ve 2490 B•}".•lı kanunun 
t.iikOmleri daireainde açık arttırma ile tranllıte 11tılacaktır . l.telctilerden 
ybde 7,5 pey akçesi makbuzile maliye unvan teıker~ıi aranır pey akçe-
lerinin aut 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburıtlir. (7,7) 
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Cahier des Chargeı Joura Heure 

------------------------~-----------------------------------------

aba is 

de Oonstruotton-8artoarepbl• 

Reparntion bitisse DirecUon Culture. 
Ouverture caaal irrigation et trav. d'arts sur 

eanal Horsunlu-Nazilli (eah. eh. P. 127) 

Publique 621 26 
Pli eaeb 25448 22 

El c lclte-Gez-Cheuffege Central (lnstallatl n et Meterlel) 

Groupe eleetrogene Diesel pour centrale elee
trique. 

Projection : 10 p. 

Hablllem nt - Chausaure 

Gre a rre 9961 -

2320 -

Cuirs 

Etoffe haki pour capoteı : 3700 m. Etoffe pr. Gre n rre l m. 3 50 
eoatume: 4320 m. (cah. eh. P. 133) ,, 3 10 

ent 

Charge ent et deohargemcnt ebarbon et coke 
d-.rant un an. 

Cpmbustlbl - Carburant-Hulles 

Petrole : 4 t . 
• : 4 t. 
,, : 8 t . 

Benzine : 200 t . (aj.) 
Vacoum ı 5 t . · Valvaline : 1,5 t.- Petrole 

brute : 500 k .. Huile rraiase : JOO k. 

Ceurroie fin et cloue : 2400 m. 
Drarue et cbaland (aj .) 

Fabrication de carrosserie pour ehiıısiı Ge 
camion et eamioımette : 7 p. (aj .) 

IHtallation de baııculcı automaliques p uvant 
peser 100 kr. : 4 p . 

Materiaux de eonstruetion : 53 lota. 
Maeblnu ete. : 5 lots. 

,, pour broycr l'orge: 2 p. 
Autobu a carro11erie indige.'le et avec ıiege 

chauffeur aepare : 2 p . 

Hareota sus : 8 t. 
Poiı cbiebe : 24 t. 
Orge : 60 t. 
Viande : 58 t. 
Raisi s aees : 2800 k.- Suere : 2,5 l . 
Neix decortique : 600 k.- Piatacbe de Da

mas : 250 k.- Noiıcttes deeortiquees : 500 
kiloı- fo'igues ıeches : 500 kiloı· Raisins : 
250 kiloıı (aj.) 

Proviıı oıu ecoliera internat Etımesut. (aj) 

B) Adjudl atio Ui a 
BAtisse, machinerie ete. fabrique Çır9ır a 

Menin (aj.) 
Machine de trieotnge, moteur electriqae ete. 
Aut o 

• 

Lundi 13.2.939 

Fer pour estacade ( Ch. de Fer Etat) No 923 
Materiel pour hangar ( ,, ) No 923 

lnstrı11ation lcetrique (Municip. Bolu) No 936 

Gre a gre 8745 56 

Publique 
,, 
,, 

Cdrc İı. rr• 
,, 

800 -
800 -

1600 

Publique -4326 -

Pli caob 13000 -

Gre 8 gre - -
Publiqueı 1750 -
Gre iı. rre 

Publique 
,, 
" Pli caeb 

Gre a ırc 
Publique 

Gre a rre 

Publique 

,, 
,, 

4560 -
2400 -
S180 -

11600 -

1270 -

323 -

47 -
1908 62 

747 08 

174 -

Dir. Culture latanbul 
lnrenieur 4 eme Seotion Sce Hy

draulique Aydın 

MuDİcİp. Edremit Ank. et Ist. 

Com. Acb. MiD. Def. Nat. Ank. 

27-2-39 14 
2-3-39 1.) 

7-3-3, 10 -

28·3·39 11 -

1976 - Co111 . Ach Command. G. Gend. Ank. 15-2-39 10 -

656 59 1 ~re lxpl. Ch. de P'er i.tat H .pışa 27-2-39 11 -

60 -
60 -

l!O -

32-4 -

975 

Gom. Aca. Div. Viıı:e 

• 
" Com. Acla. lntend. Maritiae K.paoa 

Com. Aeh. Commaad. lst. Findikli 

Com Acb. Econ. Monop K .tache 
Atlminist. Gea. Ch. tle fer Etat Ank. 

Bar. Expetl. H.paşa 

Min . Trav. Tub. Dir. Gen. Af. 
Electricite lıtanbul 

idem 

17-2-39 
17-2-39 
11-2.39 
14-2-39 
13-2-39 

11 -
11 -
11 -
1-4 -
10 -

27-2-39 14 -
1-3-39 15 30 

21-2-39 15 

28-2-39 15 

Cem. Ach . Command. Iıt. Fandıklı 13·2·39 14 
132 -

342 -
180 -
238 50 
870 -

95 25 

,, 
,, 

Dir . Gen. Ttirkkuşu Ankara 

Com. Ach. lntend . lst. Tophane 
,, 

Gom. Acb. Milit. Safranbolu 

" 
Com. Acb. Oiv. Viıı:e 

Cem. Ach. Lycee Galatasaray 

Vilayet Ankara 

Defterdarat içe) 

Dir. Bureau Fise. Beıikta~ 
Vilayet Yozgat 

Haricotı (Oir. Vakoufı Kadıköy) No 944 

27-2-39 11 
J3 2-39 10 30 

Jusqu'au 15-2·39 

27-2-39 1-4 80 
27-2-39 14 -
27-2-39 14 -
27-2-~9 15 -
17-2-.39 10 30 
16·2-39 11 -

Danı 1 moiı 

16-2-39 14 -

23-2-39 10 -
14-2-39 10 -

Riz pour ıoupe (Dir. Vakoufs Kadıköy) No 944 
,, ,, pilaf ( ,, ) No 944 

Conıtr. konak ıouvernemental Nazilli (Dir. Trav. Publica Aydın) 
No 944 

Confectioa habit<ı d'hiver (Cb. de Fer Etat lzmir) No 949 
Constr. fondements H betoa armee iı fabrique Silahdarafa (Dir. Gen. 

Electricite lıt .) No 950 

Fixation trace parcours ııdd•ction eau İl Diyarbakır et dreısem nt 

proj•t amelioration rcseau (Municip . Diyarbakır) No 951 

j Avis Officiels 
Dı la Direction Genirale des Chemins 

dı Fır dı l'Etat Tur 

Les traverses en betre dont les v leurs estiaıat~ 
garanties pro•iıoires, especes, date et heure de l'• 
dicatio• ıont indiquoes ci·9as en rerar de chaque 
ıeroot acbetees separement par VOİe d'adjudicatioP S 

pli cacıhete au local de l'Admioistration Generale ; ~ 
lf 

kara. ; 11~ 
Ceux quı disirent y prendre part doivent remettrel ltıl' 

Presidence de la Commission le jour de l'adjudic~ ~lıı ~ 
juıqu'a 14 h. leurs offres, les garanties provisoir s 10 ~~ 
quees en regard des liste .s et les certificats exiges P'

1 .t' 
loi. 

Les cahiers des charges sont distribues gratuite~ ~ 
il Ankara par le Service deı Approvisiennements, ~ ~tç.~ 
darpaıa par le Bureau de Reception, iı İzmir et a teıt 
şehir par leı Magasias de l' A ministration. (651) A ı k 

Yal ur ~k 

No. 
de 
Llıte 

l 

2 
3 

4 

5 
6 
1 
8 

9 
IO 
11 
12 
13 
14 

16 

Quan
titi 

pice es 

11025 

3195 
6608 

24892 

14280 
5929 
5880 

69419 

12771 
2633A 
93317 
76000 
38500 
12271 

92 9 

Eıpece 

estima
tive par 
pieces 
Ptrs. 

Traverses en hetre SO 
pour changement de 
voie 
İdem 420 
Traverses en hetre 320 
J>•ur pont 
Traverses en hetre 140 
peur voie normal 
idem 

,, 

" 
" 

" ,, 
,, 
" 
" Traverses en hetre 

pour voie etr ite 
İdem 

215 
175 
?.55 
185 

215 
175 
245 
225 
17 
130 

150 

Changement chaudiere, ealorifer , bitissc E>ir. 
Pub. lıt.) No 951 

Cable pour etable (Min . Def. Nat.) No 952 

Garantie 
pro•ı 

soire 
Ltqs. 

--4006,25 

10 6,-42 
t5ü,92 

2ili, 6 

2302,65 
778,18 

1124,55 
6 37,93 

1045,0l 

Toadeuae pour chevaux et boeufs (Min . Def. Nat.) No 953 
Cylindre reute a moteur Diesel ( ,, ) No 953 
Toile pour nevreıim, clraıııs de lit et taies d'oreiller (lntend. f-0P 

No 953 
Cbarrement et dechargemeat charben (G:h. 
Pelerinıı, manteaux et couvertures ea lain 

Haaeki ete. (Mun . lııtanbul) No 954 
Lits portatifs et a sommierı (Mun. lstaabul) N 95-4 
Etarerea (Man. lat.) No 954 
Coastr. pave ı 'route Üıküdar-Şile (Mun . latanbul) No 954 

,, obaussee a Cibanrir (Mun. lst .) No 954 S 
Pieces recbanıe• marque Sterlio Koıt Gart pour moteur (Corıı1111 

-· 

Gen. Sarv. Douan. lst.) No 954 
Rep. paves a Kü9ükayaaofya (Municip. Ist.) No 954 

,, ,, İl Küçükpazar ( ,, ) No 954 
• ,, a Üıküclar ( ,, ) No 954 

Pierres ortlinaireı (Mun. lst.) No 954 
Beurre (9ir. leole Normale Adana) No 95-4 
Repar. bateau Balık (Dir. Ecole Com. Marit.) No 956 .J 

• pavillonı ecole C.edikli a Zincidere (Cors Armee J{•J' 
No 956 1 

Auteclave et armoire de deıısechement (Dir. )nstitut Lutte A'Jrt' 
Ankara) No 956 y 

Conatr. enrochement et perrea pont Terme (Vil. Snmsun) No 9 •1~ 
Abricets 1eea (lntend Tophane) No 957 t 
Haricets ıec (9iv. Vize) No 961 
Tuyaux en fer (Dir. Pcpinicre Foreta Ank.) No 962 
Charbon crible Zongul ık (Dlr. Tr. Publics Konya) No 962 
Foin (lntentl. Topbane) No 962 
Charbon lignite d'Uzunköprü (Dir. lnstr. Pub. Edirne) Ne 63 
Bois de ebene (Oir. lnstr. Pub. Edırne) No 963 
Fil de eoten pour chausaettes (Com. Aeb. lntcnd. Marit.) No 9 


