
ÇONco SENE No. 963 

1 ............. Aıı.. .............. ... 

~ ABONE ŞARTLARI : ~ 
1 Türk iye için Kuruş ~ 

~
1 : AY~IGl :~ ~ 

12 • 1500 
icnebmemleketler için 

12 aylığı 2700 

~ Sayısı S kuruş 
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Umum Tüccarların ve M ii teahh ~ t l erin Mesleki Organıdır 
• 

Haberleri 
01?obil, kamyon, radyo gümrüklerinin 
dırildiğine dair iktisat Vekaletinin ha
~ırladığı kararname Vekiller Heye· 

tine verildi 
''t v .. L•1 • ,. .. k t • "•Ul eti gumru a-

11 ~~e •ühina detişiklikler 
•• ~ ~ararname .. azırla· 
't, S tkıUer Heyetine ver· 

t(lt ~ kararnamede bilhaa· 
Obit 111 vautalarıa m~aeli 
1
_ ' ka•yo11 ye motoıildet-
ll~rük reıimlerinde yüz

t,~~11bi hemea yarıyarıya 
114 ' lt yapılmaktadır. 

Glt ~il beşka diger reıim
•ıttıııade de indirmeler ola
iııı· lılot6rlii vautalar me•· 

11 
'lele çok ucu:ı.lıyaeakhr. 

, teıaıilittan maksat da 
111, b t•• 

'-ıt •naen en a:z. mo or-
,~~•ıııa malik olaa Tir· 

·bi 1 Otomobil ve motoıik-
' ••ııtaları çotaltmak ve 
İ)I b~:-ılardan kolayca ve 
t ' 1•tif adesini temia et· 

it.' 
il, t taraftan ayni karara•· 
~dyolardaa ahamakta 

rGlc reaimleri de ayni 
~ t hadirilmekte ve baza 

•ıır:u de kaldırılmaktadır. 
~ le e radyoları çok ucu:z.a 

•bil elacaktır. 

l)asada çimento 
•toku kalmadı 
'k •lar l . . . illa yebşhremıyor 

''''d •tt ' Çimeato .toku kal· 
~tt ır~ Çimento fabrikaları
't l~nlük imalatı evvelden 
i~· 11Parişlere t.hıis edil
••ıa . 
to 1•taat müteahhitleri 
'~l ledarikiade zerluk 

e olcluklarıaı ıöylüyor-

1~ 
eli' 'ııt~ka faltrikalann elleria

te .. •ıraya konulmuş ıipa
'-ıııa loaderileeek çimeato 

ti.1 •lctaclır. Yani verilecek 
~ •r .. 
~le •çın bir haftadan faz-

" "1tı ~•k lizım reliyor. Fi-
Q}"1 Gkuınetçe tenzil edil -
ct,ıı '•ı da fazla aarfiyata 
'•i ••r•ittir. İnşaat mal
'lct, ••tanlar haftada yüz 
t'cl il fııaıla çimento alama-

ltlııa 1 
~~ d .. '· nşaattao maada 
t fı 

1
°knae, mozayik itle

f l' . 'hri1t Çımento kullanıldığı 
l'tı ~larımızan imalib pi

l\ •ht' 'ltt d •yacını kartılaya· 
l ır. 

tı, 
}) Çok olduğundan 
allıuk fiyatları 

,... 'f ükseldi 
... "" . "'•ıc. Pıyaaalarımızdaa ge-
lliıa ~llltııa töre bu aene re· 
••lııııa,~lla tahmin edildi ti 
I~ tadır. 

''h t lllı. ' 'o~e halyaya Hlat· 
"1iltttı •ilce ibr•J edilen 

·~ lt4 tı a I>• • ıııal, piyaHla· 
t, t., lbuk ıtoklarını az.alt-

~ tıtaf\'elce yerli fabrikala
•nd ln loplan•ıt olan 

Bütüa bualardan batka ka· 
rarname memleket ikti1&diyab 
bakımından bir çok yeni karar· 
ları da ihtiva etmektedir. Bu 
arada dahilde inaal edilen her 
nevi maddelerin hariçtea geti· 
rilecek eşleri için azami güm
rük tarifesi tatbik edilecek, 
fakat dabili llzıaı olan ham · 
maddelerin hariçte11 gelecek 
kıaımlan için .le aaıari tarife 
konacaktır. 

Bu suretle dabilde imal adi
len maddeler ucu:ıhyacatı gibi 
ltunlar hariçten relecek malla
rın rekabetinden k•ıartalacaktır. 
Vekalet yerli aanayiin hakkiyle 
korunmaaı için ticaret odasının 
da fikrini ıormuş ve kararna
menin bu tarafların 1':.• ıuretle 
hazarlamışhr. 

Yakında Vekiller Heyetinden 
çıkacak olan bu mühim kararna· 
me Resmi Gazetede intişar eder 
etmez hemen gazetemizin hu· 
suıi ıütununda aynen yazıla· 

caktır. 

pamuklardan bir kısmı da pi
yasaya çıkarıldıtı içio pamuk 
ipliti imaline kifayet edecek 
miktarda mal kalmamakta el· 

dutu görülmüştür. 

Bu sebeple pamuk fiatların· 
da hiasolunur derecede bir yük
selme var~hr. 

Dünya pamuk fiatları ise bi· 
ze na:ı.araa dalaa ucuzdur Pa · 
muk ipliti ihtiyacını kartdsya· 
bilmek için ahaacak tedbirleri 
görfişmek iizere bu hafta için 
de Ankarada bir kemiıyoa top· 
lanacakbr. 

Almanya ya 400 balya 
kızıl yapak satıldı 
lngiltere için piya1&mızdan 

tiftik mübayauına başlanılmış· 
tar. Dün İngiliz firmaları he1&· 
bına Yozgat, Bulvadin, Çerket 
ayarı tiftiklerden ve kiloıu 116 
kuruştan 570 balya tiftik satıl .. 
mıttır. Satıtl•r devam etmekte· 
dir. 

Almanya için yeni gelen per· 
niilere göre Anadolunun kızıl 
yapaklarından mübayaa edil
mektedir. Dün Almanya laeaabı 
na kilosu 52-5d kuruş arHında 
400 balya kızıl yapak aablmışhr. 
Yerli fabrikalarımız dahi ince 
mallara talip olmıya batlamıt· 
lardır. 

Kıt tiddetli oldup içi• Ana• 
doludan av deriıi gelmemekte• 
dir. Halb11ki piyaıamızdan bil 
haaıa ıan1ar, zerdova pouak 
deriıi istenilmektedir. Talepler 
artmıt olduğundan Ye malın az· 
htındaa fiyatlar da y&kıelmit· 
tir. Poraukların çifti 425 kurut• 
fırlamışhr. 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret muahedeleri 

Türkiye ve Almanya arasında emtia müba
delatı ve tediyat muamelatına müteallik 
mesail hakkındaki 15.4.935 tarihli pro

tokole munzam protokol 

Türk tarif• 
No. 

399 
413 
421 
441 
444 
445 

446 
448 
449 
451 
45Z 
..S3 
454 
487 c 
4n A 

483 
485 
487 
488 
490 
49'2 

8 
D 
H 
v 

484 A 2 
B 

496 
497 
498 
'499 
500 
501 
503 
505 
510 
511 A 

8 
c 

512 
514 
515 
520 
523 
524 A 

B 
c 

521 
528 
529 A 

529 B 

c 
530 
531 
532 B 
533 
6a4 
635 A 
M6 
537 
538 
539 
544 
545 
546 
548 
649 
550 

(Dünkü nuıhadan devam) 

Bitün 

• 
" 
• 
• 
" 
" ,, 
,, 
" 
• 
,, 

Melfuf: 1 
Serbest liste 

poziıyon 

,, 
" .. 
• 
" 
" 
" 
" ,, 
.. 
,, 

" " 

(Fraasızeada 477 R) 
(Franaızeada 477 F) 
Büti11 peziıyon 

,, " 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

Biitün poziıyoo 

" 
,, 

" 
,, 

,, ,, 
,, 

" 
" 

,, 

" 
,, 

,, ,, 

" 
,, 

Bitin poziıyoa 

,, ,, 
V aatuz laarif bütln pozisyon 
Bütüa po:ıiıyon 

" " Siparişinden evvel lktiıat Vekiletindea mü-
ıaade ahnmak tartile 

86tün pozlıyon 

,, " 
İç kutru 14 santimetreden aı•t• ve kahohtı 
(eti) 8 milimetreyi l'eçmeyen mecra ye rab· 
tiyeleri hariç 
iç kutru 10 milimetre ve bundan yukan 80 
milimetreye (cO dahil) kadar olanlar ıipari
şindea enel lktiaad Vekaletinin milıaadeai 
alanmak tarlile mitebakiıl, tamamen ıer· 

bHt 

BGtGn po•iıyon 
,, ,, 

" " 
" " 
,, " ,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 

" 
,, 

il •! 

tt ,, 
" ·~ 
" ,, 

" ,, 

5~2 

553 
557 A 

B 
558 B 

H 1,3 
559 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
57a 
582 
587 
588 
593 
594 
595 
5gı 

598 
606 
ti07 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
120 
622 
624 
625 
6.12 
633 den 
834 
148 
54g 
650 
151 .&en 

652 
65.1 A 

B 
c 

154 
656 

1
: 
659 

1 660 
6IO daa 

661 
662 
863 
664 
665 
666 
667 A 

B 
c 
H 
v 

668 A 
669 A 
676 
679 
680 
6W dan 
700 den 

702 
70J A 

c 
D 
H 

70J V dea 

704 
709 
710 z 
7S6 C tieD 

" " ,, " 

(Franıızca'da 558 E 1,3) 
Bı.tün poziıyon 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, 

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

" 
,, 

" 
,, 

,, 
" ,, ,, 

" 
,, 

•• .. 
,, " ,, ,, 
" ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, " ,, ,, 
,, " 
" 

,, 
,, ,, 
,, ,, 
" ,, 

Biitlln poziıyon 
Y aloı:ı elektrik teebizahaı laa•i olanlar 
Biltla poziıyoa 

,, . 
,, . 

BGttln poıiıyoa X} 
Yalaız outboard ( yaai tekae laariei•tle takıl
maya malaıuı olan motlrler) 

8itla poılıyon 

50 itin kilofrAmlık koateajaaın bitaıaıadaa 
Hara baflamak •• ıiparitiaclea HYel lktiıat 
Veklletinin milıaadHi alınmak tartile 
Bitin poziıyon 
BGtiia poıiıy•• X) 
8iltün poıiıyon X) 
Bitin poıiıyoa X} 
Bltü11 ko:ıiıyoa X) 
Dikit maltineleri bariJ biltl• poıiıyoa ( X) 
Yalaız dikit makineleri (elektrikle müteharrik 
elaalar dahil) bualarıa mlbanikt akı .. ı •• 
milteferrik parçaları (itneler laarit) 
Bütün poziıyou 
Biltüa poziıyon 

" ,, 
" . 
" .. 

BGtGn poziıyon ( X) 

(Franaııcada 667 E.) 

" " F) 

Bitin po:ıiıyoa . " ,, . 
Yalnız .. 1, G,- Waeha,, 
Y alnıı oxyde de fer eHıh ıyntbetiqaea t.o· 
yayıeı maddeler 
Bitin poıiıyo• 

(Fraa11•oatla Tel E) 
( " .F) 
Yalnız ca•, ponelen, made• •• deri Gzeriae 
yazan lauHıl kalemlerle kart.o• kalemleri 

Biltb p01iı1•• 

" " (Fraaaızeada 7 ll G) 
Yalaız amonyak 

(De•a•• yar) 



Snyfa 2 MONA KASA GAZETESi 

Bu giln iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler L st si 

Clnıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün s. t 

a MOnakasaıar 

lnş et, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

İımirdc tlç adet ıaraj yap111 (fart. 388 kr) kapalı E. 77568 08 

llAçlar, Klinik va ispençiyari alAt, Haatane Lav. 

Lastik malzeme ordu ııbhiyeai için: 4 kalem aç. oks. 737 50 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tealaat ve malzmesl) 

Yüksek Mühendis Mek. elektrik laboratuvarın
da yap. teshat 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır v.s. 

Hamam takımı: 10 tak. 
Sivil palto: 165 ad. 

aç oka. 1700 -

paı. 

• 
60 -

beh. 20 -

Matbaa işleri· Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Belediye tahakkuk ve tabsil ıubelerinde mev· 
cut 2328 tane defterin kısmen ciltlenmesi 
ve kıımen de tamiri 

Mrk.. Hıfzıa . Mlieıuıese namına abone kaydı su
retile tedarik edilecek gazete Ye mecmua 

aç. ekı. 

" 

2095 20 

1307 -

Mobilya ve bOro efyaaı, Mutamba-Hah v •• 

Btıfe: 1 ad. 

Kereste· Tahta v.s. 

Çam telgraf dire2'i: )000 ad. 

Meşe cari hat traversi: 5·6000 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine y!,QlarJ v.a. 

Uzunköprü linyit kömürü: 20-25 t. (temdt 
Meşe odunu: 15-20 t. (temd) 
Valcom mobiloil Artie orijinal ambalajlı: 200 

k.·valcom mobiloil C. orijinal amballjlı: 50 
lc.-gres ince: 50 lc.-ıel şengrea: 50 k.-valcom 
tribli şel: 400 k.-elcatra motorin: 3 t. - vau
lin: 200 k.-kemilc ya2'ı: 2 le. - beyu üslüptl: 
500 k. 

MOteferrlk 

Türk bayrağt: 4664 ad. 
Çuval tamiri için iplilc: 1 l.·çuvaldtz ipliği: 1 t. 
Afat fidanile •kaç kazığ"t·İnce ip ve kullanıl-

mış lcaaaviçe: 17 lcal. 
Y eniköy ile Sartyer araatnda ve deniz. içeriıin· 

de bulunan demir borular ve lcaz.ıkların çı· 

icarı iması 

Tükürük hokkası: 500 ad. (temd) 

Erz k Zahlro, Et, Sebze v.s. 

Zeylinyatı: 1,5 t. 
Makarna: 5 t. 
Zcytinya~ı: 28 t. 

b Müzayedeler 

Macar lrnırak hayvanı 

Marangozbaneniiı morot ve aairesi 
Fmn kırıntı ve kıızmtıaı: 1379 k. 

pa:a. 120 -

kapalı z. boa. 4 86 

,, 

aç. ekı. 

• 

" 3 80 

350 -
280 -

1120 -

kapah z. 14452 -
aç. ekı. 1641 18 

" 
836 50 

paı. 231 --
(tashih) 

aç. eks. 275 -

paz. 
,, 

kapalı •· 16800 -

aç . art. 
,, 

paz. 20 68 

LA 

İnşaat . Tamirat · afıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

Keşif bedeli 77568 lira 8 kuruş olan İzmirde üç adet 
garaj yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltme· 
si 24.2.939 cuma günü saat l 1 dedir. ilk teminat 5129 
lira olup şartnamesi 388 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. Ek iltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üneü maddelerinde yazıla belgelerile 
birlikte ihale saatinden behemehal bir saat evveline ka· 
dar zarflarını Ankara da M. M. V.. satınalma komiıyonuna 
vermel ri. 

* * • 
Yüksek Mühendis mektebi pan iyon binasında yaphrı· 

lac k tamirat ve inıaat itleri. Bak: İst. Nafıa Müd. ilan
larına. 

••• 
Gureba but. yap. tamirat. Bak: lst. Vaktflar Dlr. il&nlanna. 

5129 -

55 31 

127 50 

9-
248 -

157 14 

97 25 

18 -

1822 50 

26 25 
ıı -

168 -

1083 90 
123 09 

62 74 

34 65 

20 68 

3 10 

M. M. V. SAK 

Topbaae Lvz. SAK 

Yüksek Mühendis Mektebi SAK 

Tophane Lvz. SAK 
Ank. Emniyet Müd. 

lıtanbul Belediyesi 

Mrk. Htfaıı. Mtıeıs. SAK Ank. 

Tophane Lva. SAK 

24-2 39 11 -

24-2-39 14 -

27-2-39 15 -

17-2-39 14 45 
24-2-39 15 -

24-2-39 14 30 

27-2-39 11 -

17-2-39 15 -

D.r>.Y. Ank. H. paıa Sevk Şef. Es· 24-2-59 1~ 30 
kiıehir ve lzmir ma~uaları 

O.O. Y. 9 cu işit. Müd. Sirkeci 28-2-39 16 -

Edirne Maarif Müd . 

" ,, 
Lüleburgaz Tümen SAK 

D. D. Yolları H. pa~a 

• • 
latanbul Belediyesi 

lıtanbu! Belediyosi 

Tophane Lvz. SAK 

lıt. Komut. SAK 

,, " 
Ankara Lvz. SAK 

lat. Komut. SAK 
Çankaya MalmüdUrlilğü 
Tophane Lvz. SAK 

13-2-39 14 -
13-2 -39 14 -
14-2-39 11 -

27-2-39 15 -
18-2-39 10 30 
24-2-39 14 30 

10-2-39 14 30 

17-2·39 14 30 

10-2-39 10 
10-2-39 10 -
27-2-39 15 -

9-2-39 14 -
25-2-39 14 -
17-2-39 13 30 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Ordu sıhhiyesi için dört çeşit lastik malzeme müteahhit 

nam ve hesabına 24.2.939 cuma günü saııt 14 de Tophane
de levazım Amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 737 lira 50 kuruştur. 
İlk teminatı 55 lira 3 l kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
göriilebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

1 ktrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Yüksek Mnh ndiı Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Mektebimizin elektrik laboratuarmda yaptırılacak tesi
sat açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 27 .2.939 ta
rihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Gümiişsuyunda 
Yüksek müheadis mektebi arttırma ve eksiltme komis· 
yonuaca yapılacaktır. Keşif bedeli 1700 ve muvakat te· 

9 Şubat 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
8.2.9.18 

Fi atlar 

C1NSI 

Buğday yumuıak 

• ,, sert 
,, kıulca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Çavdar 
Arp yemlik 
z. yatı E. E. 

,, 1 ci 
Arpa yemlik 
Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 

Ataiı 
Kr. Pa. 

5 25 
5 2 
5 25 

11 22 
4 5 
4 22 

4 22 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 8 
5 27 

12 10 

4 27 

4 27 

Ku.,emi çuvallı 5 33 6 -
,. dökme - -

iç. Fındık 
Tiftik mal 114 - 1l7 -
Tiftik Oğlak 
Susam 
Yapak Anadolu 

" Trakya 
Mısır beyaz 
Mısır sarı 4 10 
Yulaf 4 11 
Sansar derisi 

Buğday 

Arpa 
Un 
Mısır 

Gelen 

lç ccviç 
Zeytin yağı 
B. Peynir 
Pamuk 
Fasulye 
Yapak 

Ton 
257 
25 
90 
55 
6 

32 
14 

9 
20 
22 

Giden Ton 
Aapa SOO 
Ti kik 73 
iç ceviz 21 
Yapak S5 
iç. fındık 4 
Suıam 

Kepek 69 
N~~ I~ 

Dış Fiatlar 
Buj'day Linrpul 3 -

,, Şikaıo 3 14 
" Vinipek 2 87 

Arpa Anvers 2 87 
Mısır Londra 3 39 
Keten T. : • 6 23 
Fındık G. :Hamburı 

• L.: 

lstanbul Merkez Hah 
Ya Sebze ve eyve Fiatları 

s.2 ea9 ====-===== 
Beı.elya Sultaı:ı1 Kilo SO -

Sınk domates 

Dolmalık bilber 

S5 - ı Gnmilehatıe elma!iı kilo 10 -
Amasya elması • 12 -

- - İnebolu elma ı • 9 -= : l11glliz elmaın (tuaklı) 12 -

!7 -
35 -
J(l -

ı -
40 -Sivri bUber 

Patates 
Ankara armudu • 25 -

7-
lnebolu armudu 6-

Araka ---= - Ceviz =- - -
Çalı fasulyesi 
Barbunya kırmızt 

• yeıil • 
Bakla (lzmirdc:o). 
Ay9ekadan fasulye • 

Lahana " 
Ispanak 
Klik kereviz 
Pırasa 

Karnabahar 
~ogioar 

Y ceil salata 

• 
" 

adcd 
.. 

100 • 

=-
S5 - 87 -

ı 50 
1 60 

4-
1 50 

6-
6-

.(IC -

2-
2 50 

6 -
2-

15 -
ıı -
70 -

Yeşil soğan l - ı 50 
- 75 Maydanoz demt>t - 5V 

Pancar 

Havuç • 
KereYiz Yaprak • 

Şal tam • 

• Kırmızı turp 

Hııyır turpu 
Balkaba:ı 

Yer elması 

• 
kilo 

• 
Lnz elması 

2 50 R -

2 - 2 50 
2 - 4 -

2 - 2 fiO 

4 - 5 -

4-
8 -

Taze sarımsak demet ! -

5-
16 -
l 50 

Mandarin .\lanya 100 
• Bodrum , 200 - 850 -

Rize • 70 - 200 -
Fenike 

,. Mersin ,, 190 - 300-
Dereotu demet - 60 - i5 

Ayva 12 -
15 -
8-

20 -
20 -
12 -

Ferik elması 
Keatınıe 

Nar • - -
Muz yerli 70 - ıro -
Muz 120 - 1l0 -
Aknç kavunu Adet - -

Y t>.rli Umon100 aded 3.150 - .\00 -

Ecnebi limon 160 ,, 180 - 250 -
Portakal Dörtyol 861ık :.mı - SOO -

• " 64 • 32."l - 350 -
• • SO • 2\.lO - 2t5 -
• • 100 • 181 - 2ıJO -

• 160 180 - wo -
Portakal Alanya 100 A 190 - 2fı0 -

• 

• 
• 
• 

• 

• 80 250 - llOO -

64 300 - 350 
• 86 - -
Fenike 160 4\lO - 425 -

• 
Rize 

• , 

200 450 - 50(• -
ıoo 100 - ısc -

&1200 - 2ı.ı; 

64 - -- - -
• M r in Yaf. ıw 650 - 900 -

96 --

• • 160 800 - 850 -
• • 200 750 - 800 -

Kestane kabağı kilo S - 5 -
Knr ad eniz armudu - -
Marul adet 4 -

minab 127.50 liradır . Taliplerin şartnamesini görmek üze· 
re her gün ve eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ..;e 
saatte arthrma ve eksiltme komisyonuna müracaatları ilao 
olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Merkez Hıfzıssıhha Müe sese Satınalma Komisyonundan: 

Mües"'e e namrna abone kaydı sııretile tedarik edilecek 
gaz<'te ve mecmualar şartnamede yapılan tadilat dolayisile 
yemden 27.2 93-:) pazartesi günü saat 11 de ihalt!sİ yapılma1' 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 1307 lira ve muvakkat teminat 97 lirtı 
25 kuruştur. 

Şartname ve liste her gün parasız müessese baş katipli .. 
ğinden alınır. 

İıtanbul Belediyesinden: 
Belediy~ tahakkuk ve tahsil şubelerinde mevcut 2328 taııe ;,ı 

defterin kısmen ciltlenmesi ve kıs en de tamiri 2095 lira 20 kıl' t' 

ruf tahmin bedelle açık ekıiltmeye konulmuıtur. ~~ 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 1ıtckliler 2490 lı 

sayıh kanunda yaz.ıh vesika ve 157 lira 14 kuruşluk ilk tt:mirııst ~ 
makbuz veya mektubile birlikte 24 2-39 cuma günü s at 14,30 d• 

daimi encümende bulunmalıdırlar. 



~.-----------------------~ ~ lstanbul s ·elediyesinden: 
~:f. bedeli 23 J lira olan Yeni köy ile Sarıyer araıında ve de· 
r"rıı• d 

p~rl ın e bulunan demir boralar ve kazıkların çıkarılma-
·ıeb·ı~ka konulmuttur. Keşif evrakı Encümen kaleminde 
, 

1 ır. iıteklilerin 34 lira 65 kuruşluk teminat makbuz 
iı.ıt ~ektubile beraber 10.2.939 cuma rilnii saat 14,30 da 

•c6nıende bulunmalıdırlar. 

. 
saıre 

~ . . . 
•det ,am telvaf direti alınacaktır. Bak: DDY llinlarına. 

b·ı -1 Ya, f v ve Bfiro eşyası, Muıamba, Hah v .s. 

~~bu! Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 
rh~rı Prevantoryom için bir adet büfe alınacakhr. 
~de t' eksiltmesi 17 .2.39 cuma günü saat 15 de Top
ı,c ı:tanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda 

Ş ' hr. tahmin bedeli 120 liradır. Teminah 18 lira· 
it l i 
8 

r llarne ~ e eşkali Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
ilatte kom~ıyona gelmeleri. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

i Beherinin fiyatı Teminatı 
'I Adet 
l~hlto 165 

Lira Lira 

•les· 
20 248 

'rllk 1 24.2.939 cuma gunu saat 15 te yapılacaktır. 
il :rda cinsi ve miktarı yazılı palto açık eksiltmeye 

Q.ı' .. ~r. İsteklilerin gösterıleo gün ve saatte Emniyet 
' Uo·· 

•tınde toplanacak komisyona gelmeleri. 

~b~l Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan. 
cakrı üç parçadan ibaret 10 takım hamam takımı 
d tır. Pazarlıkla eksiltmesi 17.2.39 cuma günü saat 

~y t Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma 
t(:~?llnda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 60 
l~t' trıata 9 liradır. Nümunesi Ko. da görülebilir. İs-

111 belli snatte komisyona gelmeleri. 

kat Benzin· ağları Makine v. s. -
Edirne Maarif Müdürlüğünden: 

Aıı Çoğu Tutarı % 1,5 İhale Gön. 
•i 

sa. 
Teminat tarihi 

Lira Lira Kr. 
350 26 25 13.2.939 14 

pazartesi 

~ 150oo 20000 kilo 280 21 
" " 

ktk .. -
ilıt· Ogretmen okulunun Mayıs 939 sonuna kadar 
'tı'Yacı için 28.2.939 tarihinden itibaren onbeş gün 
rq ~l eksiltmeye konulmuş olan Uzunköprü Linyit 
~~a 1 e odunun vermiye talip olanların 2490 sayıla 
btll·}'azıh hükümlere iÖre ilk temiıtat akçesile bir
t ~ 1 iün ve saatte komisyona başvurmaları ve ek· 
1ı~ll~tna?1esini görmek isteyenlerin de Erkek Öğret· 

ll dırcktörlüğüne müracaat eylemeleri ilan o-

lGı~b 
r~lı llrgaz Tümen SatınRlma Komisyonundan: 

~llb·~~ rnotörlü vasıtalar ihtiyacı için 200 kilo va
C 1 oıJ arctic ori1'inal ambala1·1ı, 100 kilo vakom mo-

Or"· 
lrib1J_aııal ambalajlı, 50 kilo şel şengres, 400 kilo 

ttljll lı şel, 3000 kilo ekistra motorin, 200 kilo ekiit· 
tqp~ 2 kilo kemik yağı, 500 kilo birinci nevi be

lit-~ ll Pazarhkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 

''t ~•t'i teminatı 168 liradır. İsteklilerin 14 Şubat 
~~t 1 de Lüleburgazda tümen satınalma komisyo 

•caatıarı. · 

İtlik iatanbul Belediyeıinden: 
. i~, .. \l}'u rnezarlıtına dikilmek üzere luzumu olan 17 ka
·~~ ~l .•iac fidanile ataç kazıtı ince ip ve kullanılıaıt 
~' lıra 50 kuruı tabmi11 bedelile açık ekıiltmeye ko-

t1111 '1 ._, . 
ile.,~ levazım müdürlüğinde görülebilir. 

:'- bil .-19? aayıh kanunda yazılı veıika ile bahçeler müdür 
,,_ ~ '-111tı,'' •çin alacakları vesika ve 62 lira 74 kurutlu k ilk 

' () •• !.it veı a mektubile beraber 24-2-39 cuma wioü saat 
~·-~ 6 

1 e1acümeade buluamalıdırlar. • 

~\tltt 
t>eıniryolları ve Limanları İşletme Umum 

,_ İdaresinden : 

t'~ ~llltn bedeli 14452 lira 4964 adet muhtelif eb'at· 
'ltcfıt Yrağı 27.2.939 pazartesi günü ıaat 15 de Hay · 
~'t'f ~ar binasındaki sa tınalma komisyonu tarafından 
ih ~suın ile satın alınacaktır. 

tıro:ıek istey~nlerin kanunun tayin ettiği vesaik 

MONAKASA GAZl!TISl 

ve 1083 lira 90 kuruşluk teminatlarını muhtevi teklif 
mektuplarını eksiltme günü saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

500 adet tükrük hokkasmın eksiltmesine tnlip çıkmadı
ğından 17.2.939 cuma günü saat 14,30 da Tophanede İstan· 
bul levazım amirHği satına]ma komisyonunda tekrar açık ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 275 lira ilk teminatı 20 
lira 68 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kan mi vesikalarile beraber belli ~aatte ko
misyona .gelmeleri. 

Devlete D. Yolları işletme U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 1641 lira 18 kuruş olan ve ko

misyonda nümünesi bulunan 1000 kilo çuval tamiri ıçın 

iplik ve 1000 kilo da çuvaldız ipliği 18.2.39 cumartesi 
günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binasındaki satın
alma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın a· 
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerio kanunun tayin ettiğı Yesaik 
Ye 123 lira 9 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlik\e 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasında
ki liomisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Erzak, Zahire, Et ve ebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için 1500 kilo zey· 

tlnyağı evskfı ve şartnamesi dahilinde sahnalınacaktır. 

Pazarlğı 10.2.939 cuma günü saat 1 O da yapılacaktır. is
teklilerin belli güo ve saatte Fındıklıda Komutanlık satı· 
nalma komisyonuna gelmeleri. 

• * * İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için 5000 
kilo makarna evsaf ve şartnamesi dahilinde satın alına

caktır. Pazarlığı I0.2.939 cuma günü aaat 10 da yapıla
caktır. isteklilerin belli gün ve saatte komutanlık ıatı n· 
alma komisyonuna gelmeleri-

Ankara Levazım Amirliği Sotınalma Komisyonundan: 

Ankara Birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 28000 kilo 
zeytin yaiı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 16800 liradır. Eksiltmesi 27.2.939 pazartesi gunu 
saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belge· 

lerle birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat ev
veline kadar teminat ve teklif mektuplarını Ankarada le
vazım amirliği satınalma komisyonuna vermeleri. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Tophanede askeri fırında birikmi~ olan t 379 kilo fırın 

kırıntı ve kazıntisı l 7.2 939 cumn günü saat 13,30 da Top· 
hanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda 
pnzarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 20 lira 68 ku
ruştur. Teminatı 3 IO kuruştur. isteklilerin belli saatte ko· 
misyona gı>lmeleri . 

Ankara Borsası 
8.2.939 

Açılış 

l lngiliz ıirası 5.93 
100 l!)olar 
100 Franaız fr. 
100 Liret 

Kapanış 

5.93 
126.54 

3.35 
6.6575 

28.65 
68.25 

iatanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

aaat 20,30 da 

KOMEDi KlSMt 
100 lıviçre fr. 
100 Holanda fl. 
100 Raybitmark 
100 Belçika fr. 
100 Drahmi 

126.54 
3.35 
6.6575 

28.65 
68.25 
50.77 
21.3875 

50.77 Yanlışlıklar komedisi 

100 Leva 
100 Çek. kronu 
10\) Pezeta 
100 Zloti 
100 Pngo 
100 Ley 
100 DiDar 
100 Yen 

1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

23.9025 
25.105 
0.905 
2.82 

34.62 

21.3875 . 
1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

23.9025 
25.105 
0.905 
2.82 

34.62 
100 laveç kronu 30.56 30.5 ) 
ır;ıo Rable 23 8725 23.8725 

ESHAM ve TAHViLAT 
Türk Borcu ll P. 19.325 19.325 

Ergani 19.675 19 .675 

Sına-Erzurum lil 19.10 19.10 
• ,, I 19.- J9. 

n " il 19.15 19.15 
• ,, v 19.20 19.20 

Anadol D. Y. 1 
ve il pe,in 40.10 
Mümesail peşin 36.80 
iş B. hamiline P. I0.30 
Anadolu Demiryo· 
lu yüzde 60 peşin 2 t55 

40.10 
36.80 
10.30 

23.55 

Komedi 4 perde 

istanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Tepe başı 

DRAM KISMI 

ıı:ı !!! ~il 
~!111111:1 ıl 

Bu aktam 

aaat 20,30 

Bir misafir geldi 
3 Perde 

J.mtiya ... i " ,._ iflai 
Diı ~tıirii: lnasll ~ 

B ı!dıiı 7er: ARTUN .. ........, 
Galeta illfu. aaılmk Ne. 1 it 

Sayfa 3 

'stanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
13.2.939 pazarteıi günü aaat 14 de istanbulda Nafıa Müdürlütü 

ekıiltme komisyonu oduında ( 1000) lira keşif bedelli lıtanbul 
Müzeleri Genel Direktörlüğü binasındaki kalorifer kazanının teb
dili açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Ekıiltme Bayındırlık işleri renel, Huıuai .-e fenni 
şartnameleri, proje keşif hulaaasile buna müteferri · dii'er evrak 
daireıinde görülecektir. 

Muvakkat teminat l75) liradır. 
lıteklilerin en az (500) liralık bu i'e benzer it yapbtına dair 

idarelerinden almış olduj'u vesikalara istinaden İstanbul Vil&ye
tinden ekıiltme tarihinden (8) ,gün evvel ahnmıt ehliyet n 939 
yılına ait Ticaret Odası nıikalarile srelmeleri. (534) 

• 

D.D.YGl.LAQI 
,, ,, ~ -,,, 

:,......ııMf Y. MUDURLU UNDfli 

Muhammen bedeli 17400 lira olan 300!adet mahruti çadır 
14.2.939 aalı günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında aatın alınacaktır. 

Bu ite rirmek iıteyenlerin 1305 liralık munkkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği .eıikaları ve tekliflerini aynı ırln saat 14,30 a 
kadar Komiıyon Reislij'İne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme Daireıinden, 

Haydarpaıa'da Tesellüm ve Sevk Şeflitindın dağıtılacakbr. 
(590) 4-4 

• •• 
Ketif bedeli 46848 lira olan Sirkeci İstasyon meydanının tea· 

viye tanzim ve parkelenmesile kaaalizaayon inşaatı kapalı zarf 
usulile 25.2.939 cumartesi rüaü aaat 11 de Sirkeci~e 9 ittetme 
binaaıada Ekıiltme Komisyonu tarafından ihale edileuktir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3514 lira teminat tartnamede yazılı 
vesikalar ve teklif mektuplarını ihtiva edecek olaa kapalı zarf
larını ekıiltme saatindea bir saat evveline kadar Komiıyona Yer-

m eleri liumdır. Şartnameler Ankara, İzmir ve Sirkeci veznele· 
rindeo 235 kuruş mukabilinde temin edilebilir. (704) 2-4 

••• 
Beherinin muhammen hedeli 486 knrut olan 5000 acılet çam 

telgraf direği 24.2.939 cuma ırüaü aaat 15,30 da kapalı zarf usu
lile Ankarada İdare binasında aatrn alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1822,50 liralık muvakkat teminat 
i)e kanU'.lUn tayin ettiği vesikaları Ye tekliflerini aynı fÜD Hat 
15,30 a kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme daireıindea, 

Haydarpatada Teıellüm ye Sevk Şeflij'inden Eskiıehir ve İzmirde 
İdare matazalarından datıtılacaktır. (795) 1-4 

17.2.939 Cuma günü saat 15 de Aakara'da Nafıa Vekaleti bi
na11 içinde Malzeme Müdürlüğü oda1ında toplanan Malzeme Ek
siltme Komisyonunda 3265.- lira muhammen bedelli 79 parça mo
bilyanın kapalı zarf usulile eksiltmeıi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tef errüatı bedelsiz olarak Malzeme Mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 244 lira 88 kuruıtur. 
İsteklilerin teklif mektublr.rını muvakkat teminat ve tartname 

sinde yazılı vesaik ile birlikte aynı giln aaat 14 e kad~r mezkur 
Komiıyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(351) (699) 3 -4 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

1-Guruba Hastanesinde yapılacak tamirat açık ekıiltmeye koa
muttur. 
Muhammen bedel (4989) lira (20) kuruştur. 

2-Bu ite ait •ksiltme evrnkı şunlardı. 
A-Ekailtme şartnamesi. 
8-Fenni şartname 
C-Mukavelename 

3-lıtekliler bu evrakı bili bedel Vakıflar Fen Heyetinden ala· 
bilirler. 

4-Eksiltme 16.2.939 tarihine müıadif perşembe ıünü saat 14 de 
lıtanbul Vakıflar Bafmüdürlüğünde teşekkül edecek Komiı
yonda yapılacaktır. 

5-Teminatı munkkate yüzde 7,5 dir. 
6-iıte klilerin bu gibi tamiratı başardıklarını vesikalarla ekıiltme 

rününden üç gün evveline kadar Fen Heyetine ibraz ederek 
veıika alacaklardır. (722) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
17.2.939 cuma günü saat 14 de İatanbulda Nafia Müdürlüj'ü 

ek.iltme komiıyonu odaaında (2654.90; lira keşif bedelli Yükıek 
Muallim mektebi pansiyon binasında yapılacak tamirat ve intaat 
işleri açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, iksiltme, Bayındırlık itleri ıenel, hususi Ye fenni 
,artnameleri, proje keşif hullıasile buna miteferri dij'er evrak 
daireıinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (200) liradır. 
İıteklilerin en az ( 1000) liralık bu ite benzer it yaptıj'ına dair 

idarelerinden almı' olduj'u vesikalara iıtinadea İstanbul Viliye· 
tinden ekıiltme tarihinden (8) gün evvel alıamış ehliyet Ye 939 
yılıaa ait Ticaret Oda11 veaikalarile geılmeleri. (652) 
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A) Adjud"cations au Rabais 

Oonstructlon-Reperatlon-Trev. Publlcs-Materiel de Constructlon-Certogrephle 

Conatraction de trois rarares a lzmir (cah. 
eh. P. 388) 

Pli cacb 77568 08 5129 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 24·2·39 11 -

Prcıdults Ctılmfquea et Ptıerrt'eceutlques-lnstrumenta Senltalres- Fcurnlture pour H6piteu~ 

Artlcleı en caoutcbouc pr. ıenice unita\re Publique 737 50 55 Jl Com. Aoh. lntend. lst. Tophane 24-2-39 14 -
umee : 4 lots 

ElectrlcltM3az-Chauffag Central Qnatellatlen et Meteriel) 

lnstallation au laboratoire electrique ecole in
geaieur 

Poblique 1700 --

tıabntement - Chausaures - Tlssus - Culr• 

Articles pour bain : 10 co•plet& (aj.) Gre a ~6 60 -
Paletots civils : 165 p. Publique la p. 20 -

Ameublement pour Hebltetlon ot Bureeux-Teplsaarla ato. 

Buffet : 1 p. Gre a gre 120 -

Travaux d'lmprlmerle-Pepeterla -
Reliure et en partie reparation de1 reristres Publique 2095 20 

des Bureıux Fiıcaux de la Municipalite 
Abonnement des iournaux et revues n 1307 -

Bol de Construction, Planchea Poteeux ete 

Poteaux telegrapbiques on boia de 1apia : 
5000 p. 

Traverses en bois de chaae pour voie nor• 
male : 5·6000 p. 

Op buatlble-Cerburent-Hulles 

Cbarbon lirnite : 20-25 t. (aj .} 
Bois de ebene : 15·20 t. 
V acoum mobiloil arctic a emballage original: 

200 k.- Vacoum mobiloil C. a emballage 
original : 100 k.- Moblloil grai&1e fine: 50 
lıt.- Schel Sobengres : 50 k.- Vuoum triple 
scbel 400 k.- Motorine extra : 3000 k. Va
Hline eıı:tra : 200 it.- Huile d'oı : 2 k.
E.toıape blanchc premiere qualite : 500 k. 

Dh'uP• 

Gracboira : 500 p. (aj.) 
Drapeau turc : 4664 p. 
Fil poar reparation aacs : 1 t.- Fil gros : 1 

tonne. 
Plants d' ar bre, poteaax, fil fin et can ev .. 

usage : 17 lota. 
Enlovement des tuyaux et pot~aux en fer se 

trouvant dans la mer entre Y eaiköy et Sa
r1yer. 

Provlslons 

Huile d'oliveıı : 1,5 t. 
Macaronis : 5 t. 
Hııile d'olivH : 28 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Deohet provenant dcs fours. 

-

Pli cacb la p. 4 86 

Publique 
,, 

Gre a rre 

Pabliqae 
Pli each 
Publique 

n 

Gre a rre 

n ~ 80 

,50 -
~80 -

1120 -

275 -
14452 -

1641 18 

8,6 so 

2Sl -
(rootifie) 

Gre a ~e - -
• 

Pli cacb 16800 -

Gre a gre 20 68 

Müteahhitlerin Takvimi il 'ıı - - - -

Cuma 10-2 939 

Freze te,.g-ibı 1 ad. (M.M.V.) .I\! 918 
,, ,, 18 ad. ( ,, ) .N! 918 

Mutabiyo (M.M.V.) No 942 
Yastık yüzi\ ve nevresimlik bez (M.M. V.) J\! 943 
Bulgur (Vize Tümeni) .ı\! 943 

127 50 Com. Acb Ec. lngenieur G.suyu 27-2-39 15 

9- Com. Ach. lntend. l•t. Tophane 17-2-39 14 45 
248 - Oir. SOrete Ankara 24·2-39 15 -

18 - Com. Acb. lııtend l.t. Tophane 17-2-39 15 -

157 14 Gom. Perm. Mun. lst ıınbul 24-2-39 14 30 

97 25 Com. Ach. Etabliss. Hygiene Ank. 27-2-39 11 -

1822 50 Administ. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 24-2-39 15 30 
Bur. Exped. H.paşa Magaeinı E.,ehir et lzmir 

9 lme B.xpl. Ch. de fer Etat Sirkeci 28-2-39 16 -

26 25 
21 -

168 -

20 68 
1083 90 

123 09 

62 74 

54 65 

Dir. Culture Edirne 
n 

Com. Ach. Div. Lüleburgaz 

Co•. Ach. lntond. lst. Tophane 
1 6re xpl. Ch. de Feri.tat H.ptşa 

,, 

aom. Perm. Mun. lltanbul 

.. 

13-2-39 14 -
13 2-'9 14 -
14-2-39 11 -

17-2-39 14 30 
27-2-39 15 -
18-2-39 H) 30 

24-2-39 14 30 

11-2-J9 1'I 30 

Com. Acb. Commancf. lst. Fiad;kJi 10-2-39 10 -
• 10-2-39 10 -

Com. Acb. latend. Aakara 27-2-39 15 -

3 10 Com. Acb. lntead. lst. Tophane 17-2-39 13 30 

Yulaf (IEmir Lva.) J\! 951 
Davar tamiri dst. Belediyeai) .i\! 952 
Balıkpazan ve Taşçılar ıok. parke kaldmmm yeniden yap. (İıt. Be· 

lediyeai) ~\~ 952 
Nıı.lın (Tophane Ln.) .\'! 952 
MOhtolif yolları tamiri (lst. Beled.) .\: 953 

Alete mukavim tuğla ve harçlar (Ask. Fabrikalar) J\! 954 
Battaniye imaliy«ıBi (Tophane Lvz.) X0 954 
Kaldırım tamiri (Mer1in Beled.) .I\! 956 

Yataklık saman (Tophane Lvz.) ~\! 957 
Arpa (Göle inekhane Dir.) !\! 960 
Mete odunu (Diyarbakır Lv.z:. SAK) .'ı! 960 

Rontgen filmi, elcvatör ve fiksatör (lat: Bel d.) .ı\! 962 

j 

Apartıman inıasl (Ank. Vakıflar Müd.) ·"! 944 

• Çam ağacı (Sıı.msun Orman Müd.) J\! 949 
U. Demiri (P.T.T.U. Müd.) J\~ 950 
Kaldırım tamiri (lst. Beled.) .!\! 951 

Y eniköy ile Sariyer arasında ve deniz içeriıinde bulunac demir bo
rular ve kazıkların çıkaralması (İst. Beled.) J\! 962 

Karaa2'aç müessesahnda otopıi binası inı. ve askı tertibatın tamiri 
(lst. Belediyesi) J\! 951 

Sntrifüj tulumba (lst. Beled.) .?\! 951 

Taban demiri, çelik deatere, malcltap g-ri yağlı boya ve teolia boya 
(lıt. Bcled.) J'\! 962 

Gürgen kol ataoı (lıt. Beled.) ~ 962 

Avis ficiels 
De la Direction Generale de Chemins 

de Fer de t'Etat Turc 
. 

Les traverses en h!tre dont les valeurs estim tives. 
garanties provisoires, especes, date et heure de l'adju
dication sont indiquees ci·bas en regard de chaquc liste 
seront achetees separement par voie d' adjudication sous 
pli cachet6 au local de l' Administration Generale a An· 
kara. 

Ceux q•ı desirent y prendre part doivent remettre a lıt 
Presidence de la Commission le jour de l'adjudicatioıt 
jusqu'a 14 h. leurs offres, les garanties provisoires indi ... 
queeı en regard des listes et les certificats exiges par la 

loi. 
Les cabiers deı charges sont distribues gratuitemeot 

a Ankara par le Service des Approvisionnements, a HaY." 
darpaıa par le Bureau de Reception, iı İzmir et a Eskr 
şehir par les Magasias de l' Administration. (651) 3-~ 

" • Valeur ; 
eıtima- Garantie J 

No. Quan-
de tite 
Liste pieceı 

1 11025 

2 3195 
3 6608 

4 24892 

5 14280 
6 5929 
1 5880 
8 60410 

9 12771 
10 263J3 
11 91117 

Eıpece 

tive par 
pieces 
Ptrs. 

Traverses en hetre 500 
pour changement de 
voıe 

İdem 420 
Traverses n hetre 320 
pour pont 
Traverses en hetre 140 
pour voie normale 
ldem 215 

,, 175 

" 
255 

" 
185 

,, 215 

" 
175 

" 
245 

pro•ı-

soire 
Ltqs. 

4006,25 

1006,42 
1585,92 

261 ,66 

2302,65 
778, 18 

1124,55 
6837,93 

2osg,a2 
3456,21 

12681.33 

~ 
.$ 
~ tt 

..:;,,, ~t 
~ 

...d 
~~~ij 

12 7 00 " 
225 125,00 ~ 

4618,75 \ ~1 17i 13 38500 " 
14 12271 Traverses en hetre 150 1380,49 ~ 

pour voie etroite 
.,,,. 
~ l 

16 12sg İdem 150 1045,0 ..; '• 

~ Memento des 

Vendredi 10.2.939 

Fraiseu•e (Min . Def. Nat.) No 918 
Articlcı de ullerie (Min. Def. Nat .) No 918 
Toife poar taiea d'oreilleu (Min. Def. Nat.) No 943 
Bles eoncasses (Oiv. Vize) No 943 
Constr. apart. (Oir. Vakoufs Ankara) No 944 
• Boiı de sapin (Dir. Foreh Samıoun) No 949 
Fer U. (Oir. P. T. T. Ankara) No 950 
Rep. pav~s (Municip . lıtanbul) No 951 . l 
Conıtr. bit. autopsie et installation de crochets pour viande (Mu111

' J 
lıtanbul) No 951 

Pompe centrifuge (Mu ni cip. lstanbı.ıl} No 961 
Avoinc (lntead. lzmir) No 951 
Rep. mıır (Mun. lstanbul) No 952 

,, paves a Balıkpazar (Mun. Islanbul) No 952 
,, div. ro tes (Municip. lst.) No 953 

Mortier et brigues rMractaire (Fabriques Militaire•) No 954 
Fabrication couvertures en laine (lntend. Toph ne) No 954 
Rep. paves (Munic'ip. Mersin) No 956 
Paille (lntead. Tophane) No 957 
Or2'e (Dir. Vacherie Göle) No 960 
Boiı do ebene (lntend. Diyarbakir) No 960 9 1ı 
Film roentgen, ~levateur et fixateur (Municip . lstınbul) No ~ 
E.nlevomcnt des pote ux et tuyaux en fer se trouvant dans I• 

entre Y eniköy et SariyeF (Municip. lstanbul) No 962 
Fer forreuıoe, bois d'or e peinture a l'buil ete. (Mun. lst.) N° 


