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Umum Tüccarların ve Müteahh~tlerin Mesleki Organıdır 

Süt işi balledilecekmi ? 
Pılan tecrübeler göstermiştir ki, şehrimiz· 
e süt iıini tanzim etmek ve halkımızı bu 
tabii gıdadan mahrum etmemek ancak 

İstihsal ve istihlak şekillerini sistemli 
bir tarzda koymak ile kabil ola

bilecektir. 
ooe 

~ı"Yarı~n. hiç bir t~rafında 
,
1 

tlretırnız kadar ikhm şart· 
b· toprak kabiliyeti müaait 
ılbaı · · · · · tı.ı sa ıtçı yevmıyeıuuo 

0~: 0ulundutu bir memleket 
, lir. Buna ilive olarak ta 

-~~arı Ye111lerinin uc11zlutunu 
r edersek bu kadar iyi fart-
th~·krna~ik bir memleketin miiı· 
Ot 

1 hır tehri için ıüt itinin 
t kolaylıkla tanzim edilmeai 

• 
1Qıidir, EYvet .. edna .ıeni· 

"ttk k 
" adar 11cuz ve bol arpa, 
S Pahala zamanda bile kiloau 

11 kuraıfa, yulaf kezalik 3,S 
t'IJ.ta, kepek iki kuruşa aatılır· 
t 

4
. böyle bir febir.ıe içilecek 

~ı ~e halia lılir aüt bulama
ııa \le bulunabilecek olaola-
4 da litreaiDi 15·20 kuruıtan 
,'~ı olamamak cidden acı bir 
tıyettir 

ı, ıfalbuki febirdeD civar köy-
tc cr'd• \j • 1 ılecek oluraa, orada ıe-

•tt~-kuraşa kadar iyi .. ir inek 
ltr· u. •hnabilir. Köylerin bu ılt· 
t~bı tehire getirip iatihlik pi
•iıat'•na çıkaracak oluk litre
ltıi •n kuru,a kadar utmak 
\a ~~ün olalıtileoektir. Fakat 
t, y llrıGn elin.ıe nakliye vHı· 

•ı ol .J • ili tnaaığını ve her kiy eTı· u; glindelik ait laHıJatuun 5• J0 
ha tyj l•çnıediti göz önüne a · 

1'•a h - 1 · h k ·· d ~" u aut erı er oy e ev 
tı.t dolaşıp topladıktan n lıto· 
~a llııyacak ıılabi kaplar içine 
'o tup şehre nakl edebildikten 

llra •t "h · · b t ~' ıu ı tıyacını n11 e en 
lit 'tılayabilmek imkinı ola bi
ti' Fakat bu ıütleri halka tev
hıııl ttrrıek için köylünün e · 
hı c hiç bir fırut ve kudret 
tt:•~ılnaanııttır. Çünkü köylü 
Çiıı lı~ta kendi yapamayacatı i
ti" bır \akım 111üteva11ıtların 

lbe d• L f h'1la Uferell onlardan ne iat 
'il k biline onunla kanaat et
~,' tedir. Mütenuıta litre.İDİ 
..,, 1 iluruıa bile bıraksa, müte-
0111~t be' kuruşa aldıtı ıüdü 
tır, Qtten atatıya Htmayacak· 
\iL Uadaı. batka k~ylerde is· 

"•al d"l ~•it .e. ı en ıltleri tehir mu-
•illl~bıea ve ıütçüleri ıüt naev· 
~a ;aadea bir iki •Y evvel ve 
.ıu~ •n~n paraya ihtiyacı .. ulu•
lııt}'il b~r 11rada ke•dilerine ıe· 
oı,' •ut miktarına röre aYa•• 
fi,t~ak Para vererek baflar. Süt 
llyl llrı da lllevahn Ye iatihHI 

bit :~~ın reaitlitine 16re teı· 
tlllc b~h .. rek ve kontrat yapıla· 
lan ut•n köyün aütleri bat· 
•irı:•• olur. Bu yaziyet netice· 
itti e köy ıütleri mahallebicillla: Ye topta•cı aütçülerin te
•llret~n ·~ine retmit olur. lla 
ittin e aut fiıtı mahcl•t kimal!
teriıı:esbit ettikleri bir fiat ii· 

l<a e_ kahr. 
SııdG Yhı alıcııına laile yapmazt 
1,11 :e su kaaııhrmaz. Satı· 
d, .. • t ne iıe onlara ıatılan ait 

Jaıchr. Fakat aul .. untlan 

aooradar ki, .. u ıiıtler fhaliaiye· 
tini gayıp etmete batlar. Ma-' 
lum gJan karışhrma usullerile 
ıütler ıulandmhr, kaymatı alı

oar, nitaatalanır ve öyle kar- ı 
nazca hareket edilir ki, karıtık ( 
yatı, kaymatı az ahnmıt bir 
aidü araometre ile aaf bir ıilt• 
ten ayarmak hakikaten zor o· 
lur. Tefrik için ancak bir kim· 
yarerin işe el koymaaı lazım· 

ıelir. Böyle .. ir iti ae halk, 
ne memur, ne 4'e, benim deyen 
adam yapabilir. işte bandan do· 
layuhr ki, şehrimizde •Ütçüler 
alabiltlitine yürümekte devaTl'l 
ediJorlar. İate.ıikleri ıibi alıyor
lar ve aahyorlar. Biz de içece
fİmiz ıütün mahiyetini bilme· 
dea alıyoruz ve içiyoruz. 

Siitle beıleaea çocuklar, hH· 
talar ve ihtiyarlar için nereden 
relditi bellisizt terkibi meç· 
bul ye bilbHaa temiz ve 
mikrobauz olmadıtı anla,ıla· 
mayan bir sütle ne cina
yetler işlenebileceti dişünü
lürae, aüt i4inin bir an evvel 
balledilmeai için eush tedbir
ler alınmaaınna ehemmiyeti de 
atıklr olur. 

Süt işi iki suretle halledile· 
bilir. Evveli köylünün hayvan· 
lannı ıılih ederek Yeya iyi 
aütlü inekleri artırarak aüt 
miktarını çotaltmak ve birbi
rine yalua köylerin 5 8 aında 
bir aüt iıtilasal kooperAtifi kur
mak lazımdır. Mulatelif köyle· 
rin bu kooperatiflerini bir bir
m .. vaziyetine ıetirdikten sonra 
en yakın bir merkeze indirile· 
cek aiitler bu merkezde teaiı 

edilecek tevzi tetkilatile idare 
edilmelidir, Bunun için bu mer
kezler4'e '9irer ıüthane kurul· 
mHı Ye ıelecek sütlerin isteri· 
lize edecek teiiaat ile 11hhi bir 
tekilde laazırlandıktan aonra te• 
bire ıönderilmeai en muvafık 

bir şekildir. 

Köylerde iıtihaal edılecck 
aütlerin mahallebici va •Ütçüle · 
re verilmeıi11in de men edilme· 
ıi liıram.ıır. Bu ri!.i esnaf ıüt
leriai ancak aüt iaterilize mer
kezleriadeD tedarik etmelidir· 
ler. Yaloyadaki aüt mieHeae· 
ıeai bu i•i• tatbikatı içia iyi 
bir miHl tetkil etmektedir. 

iata~bul ribi .&atmık u köy· 
lere kadar hudutlaaan .. ir te· 
birde köy ıitlerini şehrin o kı· 
•ımlarına te"l'zi etmekle bu bü· 
yük ihtiyacn• bir kıamını kar
tılamak imkiaları elde edilmiş 
olur. Köylerden uzak kalan te· 

h i r k11ımları i~in dalti ıancut 
tehir aüthanelerinden iatifade 
edilmek lazım ıelir. 

. Buau• için mevcut inekhane
leri arttırmak ve bu inekhane· 
lerde IDeıleaen ıütlü iaeklcride 
ıılıhi n .. ealeme tartlarile bca· 

temek farttar. Bir inekhane 
bayyamndan ancak iki ıene 

müddetle istifade edilir. 

Üçüncü aenf'de bayvanın ıüt 
verme kabiliyeti azalmış olur. 

Bu tarzda beslenen hayYan
lara yalaız kuru yem verilditi 
için bu hayvanlar yavaş yavaf 
ıütlerini azaltırlar. Bundan do· 
\ayıdır ki, aütlü damızlık ecne
bi ırkı ineklerin üçüncG ıenede 
arbk faydalan da azalmıt olur. 

Mü.ait tarth mıntakalarda ıüt· 
lü inek yetiştirilmesi saycainde 
inek meYcudunu arhrmak ve 
haatalaaan, k11Yntten düten
lerin yerine iyilerini retirmek 
mümkin olabilir Bu aayecle 
her aene Avrupadan ıütlü inek 
retirmekten de kurtulmuş olu· 
ruz. 

Şehrin inekbanelerini 11Jih 
ve aitlü inekleri tezyit ettikten 
aonra bile yine 4ehirde iatihaal 
edilen aütleri iaterilize etmek 
mecburiyeti vardır. Bunun için 

Amerika ile takas işi 
devam edecek 

Amerika ile taka11n bir mütl· 
det için devam edeceği, .. u 
memleketle it yapan tüccarları 
faaliyete getirmittir. Amerika 
için piyaul arımızdaa mal ara· 
D1lmıttır. 

İnriltere ile ~e taku işlerinin 
genitleyeccği haber ahnmı~tır. 

Bu ıuretle İniiliZ firmalarına iş 
teklif e.ıilmiş ve muvafakat ce
vapları gelmiştir. 

lngiltere içia gelen tekliflerde 
porsuk cleriıi talepleri de var· 
dır. 

Dün 127 perıuk .ıerisi çifti 
41 O kuruflan .atılmıştır. Ame· 
rika için sansar ve zerdeva a
ranılmışhr. Bu sebeple çifti 36 
lira olan trakya ve Karadeniz 
ıansarlarının fiyatı 40 lirayı 

bulmuştur. Sansar mevcudu az 
dır. Zerdeva1arın da çift ı 40 li· 
raya farlamıştar. Piyasamızda lO 
bin kadar tilki derisi ıtoku 

mevcnttur. 

inekhaaeleria toplu bulundutu 
yerlerde birer ıüt takim müeı
aeaeıi kurulm ahdar. laterilize 

\ 

edilmemit Ye açık ılt ıatı,ını 
da katiyetle men etmelidir. 

Bu meaele ıermayeye daya· 
nan mühim bir ittir. Belediye· 

1 

nin yardımı veya iıtiraki ile 
bu mühim iti batarmak müm
kündür. Ancak evTelce yapıl· 

dıtı ıibi ıüdün ne oldutunu 
bilmeyen ve aildü yalnız iiile-

cek bir mayi oldutuau zan e· 
den kimselerle böyle hayati bir 
mesele idare edilemez. Bu ta
mamen fenni ve iktisadi bir 
mevzudur. Bu mevzuu ancak 
bu iki ilmi bilenler anlayabilir
ler. 

Bu iş laboratuyar ve fabri
kaeıhk işidir Ye ancak ehli e
linde iş meydana tıkabilir. 

Doktor olan Belediye Reiıi· 

mize bu noktaları tarife lüzum 
yoktur. 

L.A. KENBER 

Haberleri 
Deri fiyatı yükıeldi 

Almanya piyHasıntlan deYam· 
h olarak deri saha almata bat· 
lamıştır. Bilhaua keçi derileri 

için reniı talepler gelmiıtir. A
merikalılar dahi keçi derİ•i al· 
mağa talip olduklarından bu 

nevi mallar üı:eri•de fiyatlar 
oynaklık röıtermittir. Keçi de· 

rilerinin çiftinin J 70-180 kurut· 
tan iki yüze kadar yükaelditi 
ıöyleDiyor. 

El tezgahları kongresi 
Ankarada toplanacak olan el 

tezrihları koaanai için İktiut 
Vekaletince yapılmakta olan 

tetkikatı• tevıiine lilzüm görul

mÜf ve bu itleri yapan müea· 
seıelere yeniden Oll ıual aorul· 

muştur. Bunların cevapları rit
tikten ıonra koarrenin toplan· 
ma tarihi teabit edilecektir. 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret mu~edeltri 

Türkiye - Almanya Ticaret Mukavelesine 
Müzeyyel olarak Ankarada 19 mayıs 1936 

tl?rihinde tanzim ve imza edilen 3 Üncü 
itilafın tasdikı hakkında kanun 

(Dünkü nOshadan devam) 

Tiirk tarife 
No. Etyanın tavıifi 

529 f ontdan demir nya çelikden künk 
boru laer neyi raptiyeleria ve l>un
ların kapakları (aırh veya katranlı 

bez veHire ile teericl edilmit olan
lar da dahildir). 

S31 

d) Solta boruları n elektrik t ilerine 
malı111u borular 
2- Galvaniali veya .. oyala 
Demirdea kaba mamulat ezeümle: 
çaaak, pota, direk, delinmit Ye de· 
linmemit levhalar, demiryol maka .. 
ları ve itaretleri, inşaatta müataıael 
çatılmış veya çatılmamıt aksam, 
betonlarda miiıtamcl kHilmit aım· 

Verilen 
GümrOk tenailit 
reıimleri '9 

1,75 2S 

balan••• ıaç leYhaları, tekemmül 
etmiş alalı mihanikiye aksamından 

maada remi demiryol, "bniye veaaire 
için zikredilmeyen aair kaba mamu· 
llt 

a) Fonttant demirden kaba mamulatt 
~ilaıız, boyasız 

538 Her nevi demirden el alih 
(saph veya sap11z) 

a) Her nevi testeret dişli, dit•iz (bi· 
urlar dahil) 

b) Eye 
1- Uzunluğu 16 untimetreye kadar 
2- Uzunluğ'u 16 untimetre Te ondan 
yukarı 

e) Kürek, kazma, balta, yaba, çapa, 
bel, öra, 250 ıramdan fazla ııkleti 

olan ~ekiçler, tırmıkt maka k611ki 
tafcı malıtkabı Te kafıkları 

ti) Hernevl ziraatta müstamel makH 
bat biçağı, ve orak, tırpan koyua 
karpma Ye teaekeei makHları, meD
rene, kıakaç, keaert ren.ıe v• bat· 
ka yerlerde zikredilmeye• tlulrer ve 
cl•tramacı alitı 

h) Burgu, cetvel, pergel, çap ölçüıtl, 

yivaçan aletler, tor11avida, kerpeten 
250 ınma kadar sıkleti olan çekiç 
ler bik ve oyma kalemleri, her ae 
Ti biz ve el makkabları 
ve zikredilmeyen Hİr alit 
I · Beberini11 sıkleti 150 ırama kadar 
2· Bellerini• ııkleti 150 ıram ve 
ondan yukarı 

53a Biçakçıhk eşyası ucümle: 
Biçak, kitıd biçatıt kıhç, çakı, çatal, 
kaşık, makaa, makinalı aaç makaıı, 
uatura, ıaakiaalı ustura, tuTalet e
devata, fıadık karan, tirbişon ve em
aali: 

d) Nikelt beyez maden (fakfoD) galalit 
ile müretteb 

h) Sair mevad ile muretteb veya rayri 
müretteb 

. 550 Demir menıucat: 
a) Top halde 

2 • Boyalı, okıitli veya ıalvanizli. 

552 Tarifenin batka mahallerinde zikre· 
dilmeyen demirden hırdavateıhk eş
JHI ezcümle: mutbalc takımı, sofra 
takımıt kahve ve çay takımları, 11111· 
ba ve akaamı, ütü, kahve detirme•
leri, et makineıi, muıluk, kova, ban· 
yo, abdeHne levazımatı, ate, kürek 
ve mata arı, hayvan çanları, Öztnfİt 
tişe kapıülleri ve emsali mamulit. 

b) Boyalı, ciiilı, aırlı yahut sair ma
denlerle ralvanizli, emaye demir 
banyolar müstesna 

c) Elektrik tertibatını havi olanlar 

C.den Elektrik ütüleri 
Not 552 ye Beyaz alevli petrol limbalara bu 

numaraya röre reıme tabidir. 
533 Tarifenin başka mahallerinde zikre· 

dilmiyen demirden ufr ince etya 
ezcümle: yüzük, küpe ve emaali 
müzeyyenatt zil, çıngırak, d6ğme, 
yfikıük, gem, mahmuz, katıt ve de
ri raptiyeleri, yaza hokkalara ve ka
lemlerit mörekkebli kalemler Yenir 
yazıhane levazımatıt taraklar ve em
ıali ince mamulit ve tezyinat etyuı 

A.dan Galalitle müretteb yahud gümiif yal· 
d12lı 

558 Bakar tel {yuvarlak) müteaddid tel
lerin bükülmüşü dahildir. 

b) Cilih, nikel , alüminyum vesair acli 
maadinle ralvanizli veya okıitli 

b) Bakardan cereyanı elektrikide müa· 
tamel tel ve kablolar (diter madeni 
tellerle mahlut olanlar ia tlahildir) 
l ·Liatik ıütep~rkat kitıt, a1peato• 
veaair ile tecrid edilmit 
3·Tecrid edildikten sonra ayrıca kur· 
tun veya demir borularla veya ıair 

suretle mücehhez 
563 Heykel, bakır mutbak ve sofra ta· 

kımlan, kazan, inbik, fitilli veya tar.
yikli ocaklar, ıobalart ütüler, c:iir · 
hemler ve emasli (elektrikli ve me-

10 

18 

18 

10 

3,80 

8 

!7 

il 

120 

54 

15 

24 
60 

60 

250 

36 

12 

30 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

18 

10 

15 

15 

30 

55 
20 

50 

lQ 

10 

20 
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Bu gOn ii n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Güo ,,ı at 

a MDnak salar 

ln9aat, Temlrat. Nafıa itleri, Malzeme Hartta 

Kırıkkalede yap. inş. (ıart. 147 kr) 
lnoiralh plij yerinde lokanta, gazino, ıoyunma 

yerleri ve teferruatı inı. 

SimaY kuabuının bali hazır haritasınıa alımı 

iti 
Sirkeci istasyon meydanın tesviye tanzim ve 

parkelenmesile kanalizaıyon ino. (tart. 235 k.) 

Mensucet, Elbise, Kundura, Çemaıır v.a. 

kapalı a. 29320 ·_ 
,, 70~88 31 

"' 
2812 50 

46848 -

Yatak kılıfhtı bez: 2000 m. r>a•. 860 -

Moteferrlk 

Nikel: 10 t. (şart. ıso kr) 
Potrel, demir çubuk v.ı. 

Vagon ve lokomotiflere ait ya.y suıta ve ıus• 
ta kasaları: 98 kal. {şart. 190 lı:r) 

Dana: 150 baı 
tubtelif malıı:eme: 6 kal. 

Katlanır fener: 500 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Sıtır, koyun ve keçi eti: 80 t. 
Un: 230 t. (oart. 130 kr) 
Arpa: 600 t. 

" '400 ,, 
Kuru ot: 450 l. 

"'"" faaulye: 11.5 t.·Rohut: 10 t. 

nddı saire ile müretteb olanlar da 
dabildlr) 

564 Bakır semaver, kahve detirme11i, 
çay Y~ kahve takımlara, ıatal ve 
kaoık, llmbalar, edevatı beytiye, 
laeykelcikler ·.:eaair salen tezyinat 
eıyuı ve akıamı (uir adi meYad 
ile milretteb veya ırayri milretteb) 

b) Nikel Yeya aair yaldızlı Yeya okıit· 
li 

d) EYvelce a ve it ye dahil olanlartlaa 
elektrikle i,leyenler 

565 Bakırdan çilinıir ve hırdantçılık 
e yası ezcümle : Mobilya, kapı Ye 
pf'nc~re edevab, gem, mahmuz, :ıil 

ve çıngırak, maıluk, yorgancı çi· 
vileri, el aletleri, mobilya ve karyo· 
la ve ıair em.ali (mevaddı saire ile 
müretteb nya gayri müretteb) 

a) Adi veya boyalı 
b) Cilalı veya aikel yaldızlı vcyabu.t 

okıitli 

569 Aleminyum ve laalita.ı: 
b) Külçe veya diğ'er şekilde 
c) Levha, boru ve abamı, teller 
d) Toz ve yarak halinde (yaldızcılıkta 

müstamel) 
576 Tutya halitasından mamulit (mevatl· 

dı aaire ile müretteb veya gayri mü· 
retteb) 

b) Sair adi maadinle galnnizli veya 
nrnikli veya boyalı 

582 Nikel Yeya halitaaından ıair mamulat 
(me.addı aaire ile müretteb Yeya 
rayri milretteb) 

c) Altın yaldızlı 
587 Kuyumcu eşyuı (zikıymet taılar Ye 

incilerle ıayri müzeyyen): 

it) Altından 

c) Gümilşten 
S95 den Masa ve duvar aaatleri (yalnız çer· 

çeve veya kutu içinde nyahud hey· 
kel Gzeriade) münaebbibler dahildir 

c) Makine.ten ıayriıi diter menddaa 
Not.598 e Bekçi ve gece bekçilerine mabıuı 

aaatler bu au•araya röre tarifele· 
nir. 

iOl Tuolu allt: 
b) Kuyruklu piyano 

1-Rubu kuyraklu 
2·Yarım kuyruklu 
3-Üç çeyrek kuyruklu 
4· Tam it uyruklu 

c) Kuyruksuz piyaaolar: 
l·Küçük boy 
2·Bilyük bey 

h) Armonik (el ile çalınan) 
Not.601 H.ya El ile tahrik olunan Ye 1% dea 

a:ı perdeli armonikler ataç o
yuncakları a-ibi tarife eair 

613 Teleakop, mikroıkop 
615 Fototraf clbaıı:ı ve cihaıa mGteallik 

kapalı z. 30000 -
a9. eltı. 8020 37 
kapah a. JSOOO -

•t· elc11. 4500 -
2186 -
12j0 -

., 
paz. 

hpah z. 24000 -
,, 

" 
" 
• 

paz. 

26'450 -
~2500 -
15000 -
18000 

tlO 15 

ıos ıs 

262,50 60 

94,50 10 

180 33 

23,60 20 
66 20 

90 20 

46,59 10 

758 20 

Kiloıundan 
90 10 
ız 10 

KilHuadan 

1 2S 

Beller adedi 
200 50 
275 50 
337,50 60 
400 50 

80 50 
140 50 
l~.50 50 

100 kiloıuundaD 
JSO 18 

1199 
4945 

Ask. Fabr. U. Mtld. SAK Ank. 2'4·2-39 15 
lz•İr Vil. ile lıt. Ank. Nafıa Müd. 2-3-39 11 

Simav, l11t. , lzmir ve Ank. Beled. 28-2-39 14 

3514 -

132 -

l'.lSO -
602 -

2850 -

337 50 
163 95 
187 50 

1800 -
1983 75 
1687 50 
1125 -
1350 -

O.O.Yolları Sirkeci 

Tophaae Lvz. SAK 

Aak. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 
1.t. Komut. SAK 
D.O.Y. Ank. H. paşa vezneleri 

Mrlc. Hıfzıa. Müesa. SAK Anlt. 
Aılc. Fabr. U. Uüd. SAK Ank. 
Topbue Lva. SAK 

Urfa T&meR SAK 

,, " ,. ., 
" ., 
" . 

Vize Tü•en SAK 

akaam 

61i Si•ema projekıiyon cihazları Ye ını· 
klı fenerleri ye bunların aksamı fea
n\yeai 

i19 .tan Ratlyo abise eihaaları, tamam Teya 
natamam lambalar ye hoparlörler 
clabil 

119 daa Radye ıçın ltirleştirilaıemi' müte
ferrik parçalar 

615 Baıka yerde zikredilmiyen fen11e, 
mesabai araziye, riyaziye, hikmeti 
tabiiyeye ve ahvali cevYiyeye mü· 
teallik alit 

Not 825 te El iılerinde edevat alarak kullanı· 
lan demir Yeyahut çelikten mamul 
cebel, pergel, çap ölçüıü gibi baait 
alita fenaiye 538 h ya göre tarife· 
lendirilir. Bu aniden tarifede :ıikr· 
olumayan diter alit 538 Y ye da· 
laildir. 

632 Alitı vezniye : 
a) Haasa11 teraziler (eczane ve tabliha· 

nelerde ve aairede müıtamel) mah. 
faza Ye dirhemler dahildir. 

la) Demiryolu mevkilerinde ve fabrika· 
larda milatamel sabit büyük baaküller 

633 de11 Elektrikli süpürgeler 
634 Tarifenin ba,ka yerinde aaralaaten 

veya temsilen zikredilmiyen sair allt 
667 Zatülhareke arabalar 

a) Binek otomobilleri 
1 · Sıkleti 900 kiJoya kadar 

700 Toprak boyalar (kolkotar, lnımzu 

laa~it nevileri, okralar ve emaali) 
ltüdülmüt, yıkanmıt veaair şekilJer
de haıı:ırlanmıı 

b) Huy katraaı müıtaklarından bir mi· 
lenia madtle ile 100 ele 5 niabetio· 
de boyanmıı olanlar 

70! Madeni boyalar 
a) Kibritiy ti laadit 

Not. 702 
A ya Kibritiyeti hadit (kara boya Ye tut· 

ya ıarıaı bu numara mucibinde reı
ate tabidir 

702 B den Litopoıa 

70J Matbaa Ye yazı mGrekkebleri ve 

1 

resim boyaları 
a} Matbaa mürekkebi (her nui) 
b) iıtampa boyaıı, yazı makinesi şeridi, 

çini mlirekkebi, kopy• mürekkebi ve 
emaali mürekkebler 

Not. 703 
D ye Kapailller içinde idbal edilen yazı 

makineai tcritleri 703 D. mucit.ince 

reame tabiidir. 
706 Uzvi, aun'i boyalar (kamür katra

•ı yajıadaa müıtab1al) anilinler, a
lizalinler, ıun 'i ~iYitler ve taafiye 
edilmi' tabii çivitler (lııer 'ekilde) 
ve zilırredilmiyea aaireleri 

25-2-39 11 -

11-2-39 15 -

27-3·39 15 -
23-2-39 15 30 
24-3-39 15 30 

22-2-39 11 -
16-2-39 14 30 
15-2-39 14 30 

2'4·2·59 ,14 -
27-2 39 14 -
27·2·39 15 -
28-2-39 10 -
28-2-39 14 -
13-2-39 

kiloaundnn 
fi 

kiloıuulan 

4 

Beher 100 
kilosundan 

500 
500 

300 

10 
100 

200 

75 

3,75 

3,75 

• 
10 

45 

40 

10 

30 

80 
80 

20 

15 
40 

25 

10 

IO 

10 

10 

10 

20 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve 

6.2 939 

Fi atları 

Amasya elması • J 4 -
lnebolu elma ı • 8 -

Ba 
~rlc tı 

161 B 
·}' Bezelya !ultan1 Kilo 

Sırık domateı 

Dolmalık bilber 1 

Gtimilııhane elması kilo 13 -

laglliz elması (taraklı) 12 -
278 

' Y• 
Sivri büber 

Patates 

Araka 
Çalı fasulyesi 
Barbunya kırmızı 

ycon • 
Bakla (lzmlrdeo). 

=- -

=-
55- 65-

Ankara armudu • 30 - fi 

lnebolo armudu 10 -
Cevlz = -
Ayva 
Ferik elması 
Kestane 
Nar 

15 -
8-

• 

; 

Ay,ekadm faaulye • 

Lahana 
lıpaaak 

J (i() 

2-
b
l 50 

2 59 
2 50 

Muz yerli 
Muz 

so -
• ııo - ı> 697 7c a 

K.6k koTeTlı. 
Pıraıa 

Karnabahar 

• 
• 

aded 
Enginar ,. 

8-

6 
2-

AC'cç kavunu Ad.et S -

Yerll limonlOO aded 250 -

Ecnebi limon 100 • 
Portakal Dörtyol 36lık 275 -

Yeıil salata 100 • 

Yeıtil ıoi'an 

12 -
50 -

l 21 

20 -
20 -
80 -

1 50 

- 75 
2 511 
s 50 

• ,. 64.BOO-
" • so • 200 - ~ 1~ t 

• 100 • 180 - 26' )'c 
Maydanoz demet 
Paacar 

- 5v 

2-
8-
S-

• f60 180 - 707 
Portakal Alanya 100 A 180 - fJl Y• 

2.')() - • Havuç • 
Kereviz Yaprak • 

Şalğ'am • n-
4-
4 

• • 
64 300 - s: 70g " 

• 86 "\., 
Kırmm turp • - Gtl - 80 c Fenike 160 S75 - fi 
Bayır turpu 
Bal kabağı 

Yer elması 
Laz elmaıı;ı 

• 
kilo 

• . 
Tue sarımsak demet 

Mandarin Alanya 100 
• Bodrum 

s - 5 -
4 - !> 
9 - 14 -

l 2ii ı 10 

200 - 350 -

Rize • 70 - go -
Fenike 

., Mersin 

• " 
• Rlı.e 

• 
• > 

200 40<• -
100 170 -

80221) -

M --
• Menin Yaf. 120 850 -

96 --
• • 160 800 -
• • 200 750 -

Kestane kabaj!'ı kilo 8 -
Karadeniz armudu 

Dereotu demet 
" 170 - 300-

- 60 -i5 Nane demet - 50 "'7ıo 
E:.ye 

~~-~-~3~~~~~~~~~!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~~·1~ 
·Ye 

2221 : • 

İstanbul Hayvan Borsası Jb.,, 
rı ~{)·Ye 

-- oı\.ya 

Diri Satışlar Cetveli 4.2-39 

ç. 'it En atağı En yüka 
Say111 Ağırlığı Kı. S. Kı. S. 

Beyaz Karaman 125 4544 21 50 24 -
Kn:ıl Karamarı 3366 175792 20 50 24 75 
Dağlıç I07 3834 22 - 24 -
Kıvırcık 42 1639 21 - 26 -
Karayaka 240 8303 25 - 27-
-
Kuzu - - -- - --
Süt Kuzusu 422 5344 38 - 45 -

~ 

Tiftik - - - - --
Keçi 201 t-996 13 50 16 -
Oğlak - - - -

.. --
Şark Ôktizü 78 30230 16 20 
Öküz 12 3682 9-
İnek 2 903 13 -
Dana 7 803 12 50 
Boğa - - --

-
Mand".I 12 4499 9 50 

Malak 10 2657 il -

Not. 710 
H ya Nitrat dö potas 710 H. mucibince 

reıme tabidir. 
716 H.dan Klörür dö msğanezu 
723 D. den Kromozal, kromlu debagat tozu, 

formozal ~ibi okait kromun bir ban· 
yoda debagate mahıuı olup yapılmıt 
m6ıtahzaratı 

Debagate mahsus kimyeYİ müıtah

zarattan oldutu takdirde 276 H. po· 
ziıyonuna göre tarifelendirilecektir. 

Not. 774 de lhtiyol ( nüaecc:el ticari isim) nu· 
mara 66 D. ye değil 774 e nazaran 
resme tabidir. 

792A.dan Aapirin, toz halinde 
153 den İdhaline Hükürnetin müsaade etmiş 

olduğu müıtahzarat 

it) Müatahzaratı tıbbiye. ıeromlar ye a· 

16 27 
12 -
15 -
13 -

--. 
n-
13 -

4,50 

33,75 

200 

ıılar kıymetiaden 

1-Birinci aıaıf yüzde 50 
2-hıinci aınıf yüzde 25 
3-Üçüncü sınıf yüzde 05 

859 .ian a) Atız armonyumları (Mundbarmuniku) 56,35 
b) Atız armunyumları (Mnndharmunikas) 130 
c) Atız armuoyumları (Mundbarmonikaa) 140 

50 
ıs 
zS 
36 
30 
ao _l\e§i1 

tı Fa~ 
bunca 

[X] 379 2 ve a e Not: 'le 
Türk gümrik tarifesinin 379 uncu aumaraaının 2 ve 3 üo' fıd Cek~ 
· l · ı · ıı · · · 1 · l•' arı 11ozısyon arının au pozıayon arına gıren ma ar ıçın verı mıt o h . 

tenzilat, 377 nci nunaaranın muadil su pozisyonlarının eıu ,; k. avı 
. . 3 - • 1 ".ı!l-~•ı 

1 

sımlerıne, 379 uncu numarasının 2 ve uncü pozııyon arı ı,. }'o 
derpif edilmif yüzclelerın ı:ammile hisil olacak meblit üzerin~e"1lltı < 
hHap edilir. itte k< 



3Gncii müzeyyel itilafın iilacil maddesinin 2 nci 
fıkrası merltatn 

Zabıt•ame merbat• 

6 
Bazı kinayni mD•tabıallarıo tarifeleame1i bakkıntla eetnl 

rk tarife No. MüıtalııHlların iıimleri 
1 8·Y• ınüteferriH A•la1e tarifenin 111 B. numaraıı mueibiace 
8 Ja _ tarlfelemir. 

llluteferriH Ordoval, neradol, tamal N. N. O. rerbstaff, 
(Tannant) F, C, T, N, RL, ilib. ribi kuru vo 
mayi halinde, bitterkib imal olunmut mevaddı 
dibawiye, tarifeni• 276 E, fıkruı mucibince 

ı A. tarifelonir. 
·Ya llltitefferian Bakelit, illb. gibi tornada itlenebilir, katılaş· 

tırılmıt kaliba d3k01müt veya tazyik edilmit 
ıln'I reçineler 281 A. numarası mücibinco 
tarif elenir. 

)'e ınGteferrian Coripel intraıol monopolbrillaatöl [•], tanoo· 
pol, monopolıpinnol c·ı. (buile cie filage mo• 
nopolo), prae.tabitaı, monopolıeife (*], (Sa· 
•o• monopole) baylıtoliclır.er, bayk•chromlickor 
melante d' Alcali, tarifenin 697 numaraıı mu· 

t. cibiace tarifelenir. 
)'e lllÜteferrian Blance de tita ne, bioxyde de titane tarifenin 

702 E numaruı mucibince tarifelenir. 
h lllÜteferrian Napbtolı, itana de coloranll, Napbtol B, al· 

phenapbtylamin, betanapbtylamin, katanol c·1. 
~ tarifenin 707 numaraaı mucibince tarifelenir. 

'Ja ıniteferrian Sellüloz e1aıı üzerıne 7apılaaıt renkli laklar 
•cililar,,, fU renkler ribi: Ecbtdeck, kaHrH 
paltfarben r1. ka1&rakofferfarben [*], eralan 
(*], etonal [*], baykanol [*], tarifenin 709 A. 

Q fılıtraıı mucibince tarifelenir. 
'Ye BıÜteferrian Sellüloz HBll üzerine boyaaız laklar "cilalar,, 

tunlar gibi : Kaaaralaekwlanz [*], kaıaraktaf· 
ferılanz rı. boy&1ız yeni, tekıif edilmiş, mu· 
hafaı:a edici cili, otomol.ohutlack [•] boyaıız, 

M0NAKA5A GAZETESi 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden 
Eksiltmeye konulan iş : İnciraltı plaj yerinde lekanta, 

gazino, soyunma yerler ve müteferriatı inşaatı. 
Keşif bedeli : "70388., lira 31 kuruş. 
Bu İfe aid tartnameler ve evrak &fağuia yazılıdır. 
A- Ek!iltme şartnamesi 
B- Mukavele projeıi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- Yapı işleri umumi şartnamesi, hususi fenni şart

name, elektrik ve ııbhi tesisatı şartnameleri. Projeler. 
E- Ketif cetveli 
istekliler : bu evrakı lzmir, Ankara, İstanbul Nıı fıa 

Müdürlüklerinde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati : 2 

mart 939 perşembe günü saat 11 de İzmir villyeti daimi 
encilmeniode kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye gire'bilmek için isteklilerin mühendis veya 
mimar olması veya bu salabiyette kimselerle tefriki me
aai eyliyeceğine dair Noterlikten taatikli bir taahhntna
nıe, bu gibi itleri muvaffakiyetle ikmal ettiklerini tevsik 
edecek evrak ile f zmir valiliğine müracaat ederek alacak· 

lan ehliyet vesikası ye 939 yılına mahsus ticaret odası 
vesikasının ibraıı lAzımdır. 

Muvakkat teminat : 4945 liradır. 

Teklif mektupları isteklilerin 2490 sayılı yasanııı 31, 
32, 33 ve 34 üocü maddeleri hükümlerine göre tanıim 
edecekleri teklif mektuplarını yukarıda yazılı aaatteu t 
saat evvel İzmir viliyeti daimi encümeni baıkanhğıaa 
makbuı: mukabilinde verilecek ve postada vaki recikme
ler kabul edilmiyecektir. · 

Simav Belediyesinden: 

etonalebutzlııck [*] boyuız, tek•if olunmuş, 2812 lira 50 kuruş muhammen bedelli Simav kasaba-
eukıolappretur [•], baykanolglanz.appretur (*), sının hali hazır haritasnun ahmı işi şubatın 28 inci sah 

O E: tarifeain 709 B. numaruı mucibince tarifelenir •güoü saat 14 de ihale edilmek üzere bir ay müddetle ve 
·Ye nıGteferrian Bichromate de pota11e tarifenia 710 E. nu· 

kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
1 F' mar&11 mucibince tarifelenir. l kl f k l kk · 

·Ye rnüteferrian Blchromate de soutie, nekal [•), Je nil [•], • ste ilerin tekli me tup arını ve muva at temınat· 
renıalit [*], proteetol [*], euaapbtol, ludirol, lannı ve şartuamesinde yazılı evrak vesaikı lizımelerile 
blankit [*], ıetamol, ortoxin [*], feltran [•], birlikte ihale saatinden eYvel Belediye encümenine milra-
dekol, burmol [*), ı.u numara mucibince ta· caatle makbuz mukabili vermeleri ve bu işe aid şartna-

() rifelenir. melerle mukavele projesini görmek istiyenlerin İstanbul 
·Ye ınüteferrian Le leukotrop [*], tarifenin 718 O. numaraıı İzmir belediyeleri Fen şubesine ve Ankarada belediyeler 

D mueibince tarifelenir. h · f fl' l 'l l 
·Ye rnüteferrian Le decrolin [-) tarifenin 720 o. numarası mu· imar eyctı en şe ığine müracaat etme eri ı an o unur. 

~ cibince tarifelenir. 
·}'• rnüteferrian Bu numarada haşarat öldürücü müıtahı:arattan 

maada: Nebat öldürücü, mantar öldürücü, tu· 
.\ feyli öldürücü müıtabzarat da dahildir. 

'Ya ıniiteferrian Anetin, ,areniteanilin, nitraı:ol diamin, para· 
phenylendiamin, entviokler B, H• oukeuUU 
(•) tar!fenin 653 A. numaraaı mucibince tari• 

St felenir. · 
•\>t •üteferrian Atideki mü.tabaallar tarifenin 853 C. fıkr&1ı 

mucibince tarifelenir. Lenntia [•], eulyıin A 
(*] tetralix c·ı tetrapol, verapol, verapolıeife, 
terpinopol · tetrolol,stoko ==- ıobli battabletten, 
metaobrombeize [*], celloxan rJ lizrol D 
conc, auxaanin, ıerikaaol c·ı. cellappret [•] 
Hrikoıe, rama1it [•), 

{•] 
1' •••il edilmit ticarf!t iıimleridir. 

2() NİHAi PıtOTOKOL 
d•lc~a~ıs 1930 tarihU Türkiye Cümhuriyeti ve Almanya ara· 
t" 1 1'ıcaret Mukavelenameainin 3 en müzeyyel itilifnameıinin 

~li~~kü tarihle imzası araıında &fatıdaki huıu1&t tekarrür eyle· 

21l~j 
4-02 llladde (A) fıkra11na müteferrian: 
~ lttıc de? tarife numaruına mütefenian: Her takv!m aenesind e 
1 d · lık tenı:illi tarife ile azami 25 kental metrıke kadar id-

t ·ı ı 11d 1 tlıailecek olan taı.ti ve ıuni ipek tüylü clütimlü halılar mik 
ibi •rı bu rGn imza edilen müzeyyel itilifın muvakkat tatbiki 
, ~~en evvel aene ba,ından beri Alman rilmrülr arazisin~ 600 

t teıı~lli re.imle idhal edilmit olan Tlrk halıları mıktan 
ı,b:k•irn .. neai için tenzil edilecektir. 
fil rııbai protokol bu günkü tarihte imza edilen möseyyel 
t•t~lbt•in nıaüteramiın bir cüzünü tetkil edecek ve enunla ay· 
l'.. te llılünkazi olac•ktır. 
i~~~ •lll:llan •• franıız li1&!llarile ü~ nGılııa olarak taaı:im •· 

1ttt&f. 
\>ulc1ıu11ada fraa11:1ca metin muteberdir. 

Ankara 11 mayi• 1836 
Keller 

~ a:.~othı 
~
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~irat • Nafta işleri ve Malzemesi-Harita 

Askdri Eabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

l\e . Kırıkkalede yapılacak inşaat 

ti 1-!~ .hcd eli 29321 lira olan yukarıda yazılı inşaat ~s
llun ttkalar umum müdürlüğü merkez satınalma komıs
llec:k .24.2.939 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
Dda

11 
lır. Şartname 1 lira 47 kuru§ mukabilinde komis· 

hav· Verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 21'*9 lira
bıi ;

0 
teklif naektublarını mezkfir günde saat 14 e kadar 

bun 2na Vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka · 

itte ko~~ 3 maddelerindeki vesaikle muayyea gün ve 
ısyoaa müracaatları. 

• • • 
İstasyon meydanının tesviye tanıim ve parkelenmesile 

kanalizasyon ioş. Bak: D.D. Y. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan : 

2 bin metre yatak kılıfiığı bez a:ınacak,ır. Pazarlıkla ek
siltmesi 14.2.939 sah günü saat 15 te Tophanede levazım 

&mirliği satıııalına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
880 lira teminatı 132 liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyo1ıda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarHe beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Müdfirlilğü Sahnalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edılen bedeli 30000 lira olan 10 ton nikel as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komiı· 
yonunca 27.3.1939 pazartesi güntl saat 15 de kapalı zar
fla ihale edilecektir. Şartname l lira 50 kuruı mukabilin· 
de komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
2250 lirayı havi teklif mektublarmı mezkür günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki Yeaailde mez· 

kur gün ve saatte komisyona müracaatlan. 

• * • Tahmin edilen bedeli 2186 lira olan 6 kalem m•h· 
telif malzeme askeri fabrikalar umum miderlüğü merkeı 
sabnalmfl komisyoDunca 16.2. 1939 persembe gunu saat 
14.30 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname pa· 

raaız olarak komiıyoudan verilir. 
Taliplerin rnuYakkat teminat olan 113 lira 95 kuruı 

ve 2400 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle 
mezkur gün ve ıaatte kbmisyona müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İılotme Umam 
İdaresinden : 

Muhammen bedeli 31()()0 lira olan muhtelif vagon ve 
lokomotiflere aid 98 kalem yay, susta ve susta kasaları 
24.3.3g cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf us•lil• an· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2850 liralık muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiji vesikaları ve teklifleriai ay-

Sayfa 3 

Dİ gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri~ 
llzımdır. 

Şartnameler 190 kuruş mukabilinde Ankara 'Ye Hay· 
darpaşa· veznelerinde sablmaktadır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Çatalca müıtahkem mevki için potrel demir çubuk ve 
saire satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 23.2.939 
perşembe günU saat 15,30 da yapılacaktır. Mulaammen 
kıymeti 8020 lira 37 kuruştur. ilk teminatı M2 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanu-

nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile beraber Fıa· 
dıkhda komutanlık ıatıoalma komiıyoouna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği· Satınalma Komisyonundan : 

500 adet katlanır fener alınacaktır. Pazarlık.la eksiltmesi 
15.2.939 çarşamba günu saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
Jevazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 1250 lira teminatı 187 lira 50 kuruştur. Şartna· 
me ve nümunesi ko. aa görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte ko. na ıdmeleri. 

(De Yamı 4 üncü uhifede) 

IC.etif ı.edoli 46848 lira olaa Sirkcei İıta11oa meydaaıaıa teı· 
Tiye tanEİm ve parkelenmeıile kanalizaayon iaıaatı kapalı Hrf 
uıulile ~. 2.939 cumartesi rü•I 1&at 11 de Sirkecic!e 8 iıtetme 

binasında Ekıiltme Komiıyonu tarafından ihale edilec.ktir. 
Bu ite rirmek isteyealerİD 3514 lira teminat ıartnamecie yazılı 

veaikalar Ye tektif mektuplarıaı ihtiva edecek olan kapalı 1Earf· 
larını ekıiltme saatinden bir .aat evveliao kadar Komiıyona Ter-
meleri liıımdar. Şartnarr.eler Ankara, lımir ve Sirkeci veııaele-
rindea j35 kuruş nnıkabiliade temin edilebilir. (704) 1-4 

••• 
Muhammen bedeli 17400 lira olan 300 adet mahruti çatlır 

14.2.939 ulı günü saat 15,30 da kapalı zarf uıul6 ile Ankara'tla 
idare binasında utın alınacaktır. 

Bu i'e girmek iıteyenlerin 1305 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği Yuikaları Ye tekliflerini ayaı fln saat 14,30 a 
kadar Komiıyon Reiılitine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler para11z olarak Ankarada Malzeme Dairesinde., 
Haydarpafa'da Tesellüm ve Sevk Şeflitinden datıblacaktır. 

(590) a-4 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 
Başkanlıiından : 

Cinsi 
Gazhane koku 

Miktarı 

&S Ton 

Mahamme11 Tutarı 
1495 Lira 

Muvakkat temiaatı 112 lira 
İhale : 9.2.1939 pertem._e uat : 11 ele 

1- Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için bir 
ay zarfında teslim edilmek şartile 65 toa yerli Gazhane koku bir 
şartname ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

.- Ekıiltme lıtanbul Viliyeti Defterdarlıtı Muh&1ebe Miclür 
lütü Dairesinde yukarıda ya:ı.ılı gün ve saatte yapılacaktır. 

3- Eluiltmeye rirebilmek için muvakkat temiaatı Maliye Vez
ne1ine yatırmak ve 2490 uyılı kanunda yazılı evHfı haiz olmak. 

4- Şartna .. ·eyi görmek isteyenler tatil rilnleri hariç Büyilkde· 
re Bahçeköy Orman Faklilteıiae müracaatları. (344) 4-4 

Ankara Borsası 
6.2.939 

Açılış Kapanış 

1 lnriliz lirası 5.8925 5.8925 
lOQ E>olar 125.90 125.90 
100 Fran1ız fr. 3.33 3.33 
100 Uret 6.625 6.625 
100 lıviçre fr. 28 435 28 435 
100 Holanda fi. 67.895 67.895 
100 Rayhitmark 50.535 50.535 
100 Belçika fr. 21.2625 21.2625 
100 Drahmi 1.075 l.G75 
100 Leva 1.,55 1.555 
100 Çelt. kronu 4.3175 4.3175 
100 Penta 5 8925 5.8925 
100 Zloti 23.8075 23.8075 
100 Penro 24,9.;75 24.9475 
100 Ley 0.90 0.98 

2 82 2.8t 100 Daaar · 
100 Ye• 34.40 34.40 
100 }1Veç kronu 30.3'5 30.365 
100 R11ble 23.77 'J.3.77 

ESHAM ve T AHVILAT 

Türk Borcu 1 P. - .-
1938 yüzde 5 ik. 11.40 
,, ,. . H. 92.-

-.-
19.40 
92. -

1-tiı• ........ y.m ..... 
Dk ı'dH: 1-a Giırk 

İıtanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

aaat 20,30 da 

KOMEDi KISMI 

Yanlışlıklar komedisi 
Komedi 4 perde 

İstanbul BelediyMi 
Şehir Tiyatro.u 
Tepebatı 

1 !!" lil !!~00 DR:~ak:~Ml 
il~ ıılllıı l i I~ ... ı 2Al,30 

Bir misafir geldi 
5 Perde 

a...ddıiı 71JT: ARTUN .......... 
Gall\t. Billir .... Ne. 11 
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Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

G!!'llata, Percbembe Bazar 

T ~l6phone: 49442 

Botte Poatale N. 1261 

Pour la Pulııllcit~ ı' dreaaer 
1 l' Admi ist.ratıon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresae T616grapbique : 
l•tanbıd - MONAftASA 

T bleau Synoptique d s Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l' djudication Mode Prix 

d'adjudleat eati•atif 

A) Adjud ications au Rabais 

Cautioa. 
pro•ieoire 

Licu d'ndjudication et du 
Cahier deı Cbarv.e. 

C tr ctlon-Riparatlon-Trav. Publica-Mıterlel de Conetructton-Cartoprephle 

Pli cach 

Joura Heure 

j Avis ficiels 
De la Direction Generale deı Cheminı 

dı Fer de l'Etat Turc 
Les traverses en hetre dont les valeurs estimatives 

garanties proviıoireı, especeı, date et heure de l'adjıJ~ 
dicatio sont indiquees ci·bas ea regard de chaque 1i9t' 1 • . d' d' d' t' otl' al 

o 

Coaatruction iı. Kırıkkale {cah . eb . P. 1-47) 
Conıtr. diverseı au restaurant. casino et aux 

locaux des bains de la plag d'lnciraltı a lzmir 
Dressement cartcı etat actuel bourr Simav 
Trav. agrandiuement, terrasıement, pavai'e 

et canatisation place Station Sirkeci (eail. 

.. 
29320 -
70388 31 

2199 -
4945 -

Com. Acil . Oir. G~n. Fab. Mil. Ank. 24-2-39 15 -
Vil. lzmir et Dir. Trav: Pub. Ank . 2-3-39 11 -

et ]ıtanbul 

seront achetees separement par voıe a JU ıca ıon s , 
pli cachete au local de l'Admioiıtration Generale a A0 ak 

.. 
" 

eh. P. 235) 

ttnbfltema t - Chau•ar• - Ttnua - Cutra 

2812 50 
46848 -

T o ile pour housse : 2000 m. Gre a .-re 860 -

Oh ara 

Nickel : 10 t . (cab. cb. P. 150) Pli eadı 30000 -
Poutr lles bagu ttes en fer ete. Publique so:ıo 37 
Railı, re•&orta et caiıscn 4c re sorts pou r Pli cacb 38000 -

wagou et locomotives : 98 lotı (cah. eh. 
P. 190) 

Veaux : 150 t~t ı Publique 4500 -
Div. mater. : 6 lotı n 2186 -
LHternts pliantes: 500 p. Gre a gr6 1250 -

Viınde d boeuf, moutoa ou cbevre : 80 t. Pli caclıı 24000 -
Farine : 230 t . (cah. eh. P. 130) n 26450 -
Org• : 600 t. " 

22500 -

n : 400 " .. 15000 -
Foi1a : 450 t. .. 18000 -

Haricota secs : 11,5 t.- Pois-obiohe : 10 t. Gre a ıre - -

Merkez Hıfzı&11bha Müessesesi Satınalma Komisyonundan 

Müesseseye çiçek aşısına elverişli 150 adet dana a
çık eksiltme ile 22.2.39 çarşamba günü saat 11 de satın 
alı11acaktar. 

Muhammen bedeli 4500 lira olup muvakkat teminat 
337 lira elli kuruıtur. 

Şartnamesi her gün müessese mutemedinden parasız 
temin olqnur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Urfa Tümen Satmalma Komisyonundan: 

Miktarı cınsı 

Kilo 
Ait olduğu 

muham. B. 
Muv. Eksiltmenin şekli 

80000 sığır 
keçi eti 

Lira K. 
koyun G. 24000 

Lira Kurut 
1800 kapalı z. 

Anteb Hd. tb. 
Eksiltmesi 24.2.39 cuma günü saat 14 de. 

230000 un 26450 1983 75 kap. z. 

Ekıiltmesi 27.2.30 pazartesi saat 14 de. 
600000 Arpa Ant. biri. 22500 1687 50 kap. z. 

Eksiltmesi 27.2.39 pazartesi saat 15 de. 
400000 arpa Ant. biri. 15000 1 t 25 kap. z. 

Eksiltmesi 28.2.39 salı saat 1 O da 
450000 k. ot Ant. biri. 18000 1350 kap. z. 

Eksiltmeıi 28.2.39 salı saat 14 de. 
Eksiltmeye konulan mevaddı iaşenin miktarları muham

men bedelleri muvakkat teminatları eksiltmelerinin şekli 
ve icrası tarih ve saatleri yukarıya yazılmıştır. 

fsteklil~r 'aatnamesini her gün Urfada tümen satınal
ma komisyonunda okuyabilir. Ve komisyondan Una ait 
olan şartname bir lira 30 kuru~ mukabilinde ve diğerleri 
parasız ahnabilir. 

Eksiltmeler Urfada Tümen satınalma komisyonunda 
yukarda yazıla şekil, t rih ve saatlerde vapılacaktır. 

Teklif mektubları elc.siltmelerin yukarıda yazılı açma sa· 
atinden bir saat evveline kadar ınhnalma komisyon reis
liiine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. 

Bu saatten sonra mektc.. plar kabul edilmez 
kanunun 34 ci maddesine uygun şekilde 
gönderilecek teklif mektupları kabul edilir. 

2§90 sayılı 

posta He 

Şartn me in 4ncü maddesinde istenilen vesikalar muv· 
vakkat teminat konulduğu zarf içersine konulacaktır. 

3514 

132 -

~250 -
602 -

2850 -

337 50 
16S 95 
187 50 

1800 -
1983 75 
1687 50 
112S -
1350 -
- -

Munioip. Simav, lst. lzmir et Ank. 28-2-39 14 -
9 emo Expl. Ch. de fer E.tat Sirkeci 25-2-39 11 -

Com. Ach. lntend. lst. Toplııane 14-2-39 15 -

Com. Aeb. Oir. Gea. Fab. Mil. Ank. 27.3.39 15 -
Com. Acb. Coa•and. lat. Findildi 23-2-39 15 30 
Adm . Gen . Ch. Fer Etat Ank. 24-3-39 ıs 30 

Caisaes H . paıa 

Com. Adı. E.tablisı . Hygiene Ank. 22-2-39 11 -
Com. Ach. Dir Fabr. Milit. Ank. 16-2-39 14 30 
Com. Acb . lntend. lıt. Tophane 15-2-39 14 30 

Cem. Acb. Div. Urfa %4-2-39 14 -

• 27-2-39 14 -

" 27-2-89 15 -

" 28-2-39 10 -
,, 28-2-39 14 -

Com. Ach . Div. Vize 13-2-39 

-
Vize Tümen Satınalma Komisyonundan: 

• 

13 2.939 günü aşağıda yazılı birlıklere fasulye ve nohut 
pazarlı k la alınııcaktı r. Tal i pJerı n belli günde Vjz<.>de ttim sıı
tmalma komisyonunda bulunmaları. 

Nohut Fasulye 
2500 300 ) Babaeski P. A. 
2500 3000 Vize )) )) 

2500 3000 Pınarhisar » » 

2500 2500 » top » 

10000 1ısoo 

kara. . 1, t' la 
Ceux quı desirent y prendre part doivent remettre • ~i~ 

Presidencc de la Commission le jour de l'adjudicati~~~ -t 
f . . . . dı -u~ 

jusqu'a l.f b. lours of reı, leı garanbes provısoıres ın I ı ~ 
l 'f ' . . r ı ıt queeı en regard des listes et es cerh ıcats exıgoı pa ~ili b 

l~. ~ 
Les cahiers des charges sont dis.t~ibues gratui~eılleıı ~ -111 

a Ankara par le Service des Approvısıonnements, a flıtf ~ 0111 

darpa a par le Bureau de Reception, a İzmir et a Eı~ t 111 

şehir par les MagasiDs de l' Administration. (65 l) 2-~, ~~il 

No. 
de 
Liste 

' 
2 
3 

4 

6 
6 
7 
8 

9 
IO 
ıı 

1% 
13 
14 

15 

Quan
tite 

pieccs 

11025 

3195 
6608 

24892 

14280 
5929 
5880 

60410 

12771 
26333 
93317 
70000 
38500 
12271 

9289 

~ -,tı 
1 ~ t 

eıtima- Garantie J 
i 

Valeur 

tive par pro•ı · 1 

Espece 
pieces 
Ptrs. 

Traverses en betre 509 
pour changoment de 
voie 
İdem 
rraverscs en hetre 
pour pont 
Traverses en hetre 
pour voıe normale 
idem 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
il 

" 
TraYerses en hetre 
pour voic etroite 
İdem 

.f 20 
320 

140 

215 
175 
255 
185 

215 
175 
245 
22a 
17i 
150 

150 

soire 
Ltqs. 

4006,25 

1006,42 
1585,92 

261i,66 

2302,85 
118, ıs 

1124,55 
6837,93 

2059,32 
a4ss.2ı 

12681.33 

~ ,. 
~ 

~ Müteahhitlerin Takvimi ~ rMemento des 
~~....-.--~-.=-iiiıaıii=-. • ...-..-.-...-..-.Iİİııİİ<=İ-.-3iı:.ıail..-..-.-

Ç arşa m b a 8·2·939 

Bornonnın mevcut ıellir haritası tidilea jkmal ve müstahbel imar 
plhı tanzimi ifi l8ornova Beled.) X 928 

Malatya pamuk ııllh iıtaayonu ikmali inş. (Malatya Ziraat Müd.) ., : 933 
Buz mıhı (Jandr. Genel Komut. Ank.) J\! 939 
Yatak çarıafı (MMV) ., ; 942 
Şehr, tizll• ve makara• (Yite Tüm.) ~\~ 943 
Yemek mausı, derı ıırası, tabure, proje ve doaya dolabı tYüksek 

Mühendis Mek.) ;\! 945 
• Destere (İıparta İplik Fabr. TAŞ) ·'! 94S 
• Çuval, kanaviçe, ip ve lı:ınnap (lnbiı. U. Müd.) .\ ; 946 
Tikim cihazı (lıt. Sıla . Müos.) .Y 947 
lliç (MMV) .,! 947 
Sadeyat (Gire111n Aık . SAK) ;.\'• 947 
Mualece ve panaı•an tros takımları , madeni eıya v.s. tfıt. Sıh . Mües· 

aeıeler) ,,! 948 
Çamaşır yıkama makinesi (lıt. Sıh . Miie111.) .\: 948 
SabH {Kayseri Kor) .ı\! 949 
Allh tıbbiye (MMV) ,.\! 949 
Kaldırım tamiri (Beled. Sular İdaresi) .V! 949 
Hurda kıırşua (lat . Telefoa Möd.) J\:. 950 
Elbiselik licivert k••aş ve ıiyah vidala iıkarpin (lat. Erkek Öğret. 

Ok.) X• 950 
Gömleldik poplin (Tophane Lvz .t ,,\! 951 
Çam tomru2'u nakli (Ank. ve lat. Orman Mld .) .\~ 951 
i.ntomoloji malzemesi (Ank. Ziraat Mücad. i.nst. Dir) ,.,! 951 
• Barsak (Kaaımpaıa Maliye Tabı il Şef.) X 9S2 
Yashk ybli ve nevreıim için beıı: (Tophane Lvz .) .ı'\'; 952 
Un (Isparta Ask. SAK) ~\! 956 
• Çam odunu (lapırta Orman üd.) .Y• 956 
Yaarın hortumu, rakor ve ağızlık (Tophane Lvz.) .:'İ! 952 
Ulukıılanıa elektrik tesis. (Ulukııla Beled.) .\". 953 
Ecsa (MMV) .'\! 957 
Gaz malzemesi (MMV) ,\; 957 
• Meşe köU:ürü (Dörtyol Orman üd.) .\~ 958 
Kereste ve tiaıento (Diyarbakır Vilayeti) .:\! 960 

Mercredi 8.2. 39 

Dresseınent carte ville Boraova (Municip . Bornova) No 928 l t 

Const . bat. ata ti on nmelioration cotoa a Malatya (O. Agric. ~4' 1 

No 933 p{C 
Fer a chevıl (Com. Ac:ıh. Comaand. G en. Gendar. Ankara) 
Drapı de lita (Min. Dı>f. Nat.) No 940 
Sucre, raiıins et macaroniı (Div. Viı:e) No 943 
Tableı, banc:ı , tabourets et ar•oir • pour doıssiers (Dir. Ecole 

No 945 
• Scie (Fabrique Fil Isparta) No 945 
* Cacıevu, ficclle et corde (Dir. Gen. Monopolc:ı ) No 946 
Sterilisateur (Dir. Hyı. et Aısist. Soc. Ist.) No 946 
Medicııments (Mm. Def. Nat.) No 947 
Beurre (Min. Def. Nııt.) No 947 

" (Com. Aeh. Milit. Gireıun) No 947 
Articles pour lalaoratoire ete. (Dir. Hyg. et A111iıt. Soc. 
Machine pour laver le linge ( ,, 
Savon (Corps Armee Kayaeri) No 9·4' 
Artıc:loa Haitaires (Min. Def. Nat .) NB 949 

~· lat .) .J 

) ... ' & 

Rep. paves (Adminiatration Eaux Municipale) No 049 
Plotnb camelete (Dir. Tel&plaoaes lst .) No 950 

1
, 

Cbau11ure et etoffe pour coslume (Com. Aclıı. Eaole Noro>' 
No 950 

Etoffe ponr ebe ises (lntend. Tophane) No 951 l 
Transport de madrier de sapin (Dir. Foretı letanbul) No 95 
* Boiı de sapla (Dir. Forlts Isparta) No 956 
Toile pou taiea d'oreiller (latend. Topbane) No 952 
Farine (Conı . Ach. Milit. laparta) No 956 • 
Trompe raacord otc (lntend. Topla n ) No 952 
lnstal. electrique a Ulubtla (Munioip. Ulukışla) No 953 
Prodnits phar ıceutiques (Min. Def. Nat.) No 957 
Artioles pour gaz (Min . Def. Nat.) No 957 
• Boia et charbon (Dir. Foreta Dörtyol) No 958 
Clıarpente et cimcnt (Vilayet Diyarbakır) No 960 10 
Articles intomologique (Dir. lnstitut Lutte Arrıiçolc Ank·) fi' 

~ 
() 

s 


