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Yaş Mahsul İhracmı Arttırabiliriz l _>_u_· N_A_K_A_s A_L_A_ 

lstanbul ve Trakya mıntakaları merkezi Avrupa başta ol

mak üzere lngilterege kadar uzanan memleketlere yaş mahsul 
ihrac edebilir. Ancak ihracata müsait ve dayanıklı neflile
rin ziraatını genişletmek lazımdır ve iki mıntakanın iklim ve 
toprakları turfanda ve dayanıklı mahsulleri yetiştirebilecek 

tam kabiliyette bulunuyor. 

• • • 
Otuz sene evveline kadar 

fehrimizden komşumuz Bulga
tistana taze mahsul gönderirdik. 
lırnumi harpten evvelki •ene• 
lerde İatanbulun sebze ve mey
Va pazarlarını gezmiş olanlar 
bunu pek iyi hatırlayacaklardır. 
Bulgar piyasaları Edirncden, İı
t•nbuldan muhtelif taze sebze
ler, meyvalar ithal ederlerdi. 
Bu ithalat mütarekeye kadar 
devam etmifti. Fakat 1920 den 
İliharcn Bulgaristan bu ithalit
Çılıktan ibracatcılığa doğru gc
lıi4 adımlarla ilerledi. Bulgar 
lııGatahsillcri bol meyva ve seb
te yetiştirmcte başlayarak iç istih-
1&lc piyasalanoı doldurdular. U· 
ltlurni şekilde bütün buglar hal
kının fazla sebze ve meyva ye
~eleri için yapılan propaganda 
'•Yesinde rekoltenin mühim 
~İt kısmı sarf edildi. Fakat ik-
1tn ve toprağın müsait butun· 
dutu yerlerde sürprodüksiyon 
~•şlamışb. Buna çare olarak 
1htacata kıymet ve ehemmiyet 
"ttnıek lazım geliyordu Bul-
hr Hükumeti her tedbire baş 
"urd.a. Ziraat odalarının yardı
~. ile istihsal ve istihlak koo· 
lltratifleri kuruldu. İhracat için 
~teler arandı, tedbirler alı11dı. 

~ ~ tı beş sene içinde Bulraris· 
1 llın yaf sebn ve mey vaları 
~'lya, Almanya, Avusturya ve 
•caristan, Polonya ve daha 

'1ıtıaldeki memleketlere kadar 
:'vk ve ihraç edildi. Bugün 
~~İpsiz bir vaziyette Bulgar 
~ linıleri, domates ve erikleri 
1 Gtün o memleketlerin piyasa· 
•tında yer tutmuştur. ihracat 
:tatistikleri tetkik edilir•e Bul-
''r" ~' 'il 1•tanın yalnız bu üç mah· 
~ lıitıden her sene milyonlar 
.'t•ııdığı kolayca anlaşılır. Bul-

1•- ~'r İklim ve toprakları bütün 
t{'a.t mahsullerini yetiştirmeye 
~.trişli değildir: Bazı mahsul
't'tı ihracat temin eden sebep
tı ~ta•ında başlıcası bahçecili
~~.•tıkişaf etmit olmasıdır. Hal
\ 

1 yurdumuzun reniş ziraat 
~ 11takaları var. Bu mıntakala
~~ .\vrupaya en yakın olanı 
fi '-bul ve Trakyadır. 

\~ tr iki mıntakanın müsait 
\ ltı tartları, kabiliyetli toprak-

f : ll•niş ölçüde bahçecilik yap· 
t {• elveritlidir. 

ı..,d•ltat bu tabii kabili) et ve 
'tett istismar etmek için il· 
~1 ~ kadar aanatkir ve yetit· 

cı ... · f 1,~ .... ıı yoktur. stanbul ve 
tıı l'~da tatbik edilecek tama-

\1 .. •ıatemli bir ziraat progra
.. , 'b ~ ı tiyaç vardır. 
~.Ht bir prorram ki, her 
t 

1lt ıafhuında semeresi ile 
'•\lc~•rhk gösterebilsin. Meıcli 
Sı1~'ada domateı ziraatını ko· 
~'d la inkişaf ettirmek müm
\..tnr. FakRt her domates ilı · 

4ornatelİ olamaz. Yirmi· 

den fazla domates çeşitleri 
arasıadan dayanıklı ve piyua
lımn kaliteli olarak aradığı 

vasıfJarı ihtiva eden çeşitlerin 

seçilmesi ve her çeşidin • han
ı-i nevi toprakta daha elverişli 
olarak yetişebileceğ'İni tesbit 
etmek ıerektir. 

Bütün bu işler 1-2 senelik 
tecrübelerle !telli olabilir. 

Her mıntnka kendi çe4idini 
en güzel ziraat şartları altında 

yetittirdiği zaman artık o mın
takada nesli bozulniuf (dejene
re) domates ziraatını tamamen 
kaldırmak İcab eder. Diğer bü· 
tün meyva ve sebzeler için de 

domates miııalinden örnek o
larak hareket etmek zarureti 
vardır. Ancak bu sayededir ki, 
ihracat mıntakalarımızda belli 
baflı ve ıeleksiyone tohumlarla 
yetiştirilmiş ihracat mahsulleri · 
mizin miktarı arttırılabilir. T rak
ya ve lıtanbul , bütün Avrupa 
piyasaları için daima yaş mah· 
•ullerin kaynağı olabilir. 

Çünkü bu mıntakalarıa iklim 
itibarile Bulgaristandan daha 
erken toprak bakımından da 
daha lezzetli mahsul yetiştirebi· 
leceğine imanlı bir kanaat bes· 
liyorum. Bulgaristandaki iklim 
ve toprak 'eraitini, Bulrar zi
raat sistemini bilenlerle Trakya 
ve İstanbul mıntakalarının zi
rai kabiliyetlerini tak~ir eden• 
ler bu• mütaleamıza elbet ki 
iştirak edeceklerdir. 

Vaktile Çanakkalenin to
patan kavunu Uzunköprüye 
getirilmivti. Bu kavun burada 
tamamen değişti. Bu günkü to · 
patanları i•lih etmek •uretile 
ilk kavun turfandasını İngiltc
reye kadar ihraç etmek müm· 
kündür. 

Yine vaktile Tekirdağın hı· 
çakla çatırdayarak kesilen kar
puzu tamamen gayıp olmuş 

gibidir. 

Erken erişen bu cins yeni· 
den üredilecek olursa ihraç için 

( çek elverişli olan tliğer kar· 
• puzlarımızın yerine iç sarfiyat 
için kullanılır. 

Huli•a bütün tliğer meyva• 
larımızla ihraç piyasalarında 

her vakit aranılan yazlık seı.

zelerimiz için Trakya ve istaa
bul ihmal edilemeyecek ve mu
hal görilcmeyecek en genit 
kültür mıntakalarıdır. Bu ayın 
sonlarına doğru teplanacak olan 
bliyilk ziraat ve köy konrre
sinde bu mühim mevzua temu 
eclilecetini ümid etmekteyiz. 
Bu mevzu hem Trakyanın hem 
de İstanbulun ikti.acli kalkın· 
masa bakımından en baıta ele 
alınacak mevzuların laatlıcaların
dan birini teşkil etmekteliir. 

L. A KENBER 

inşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve l\\alzemesi -Harita 

Erzurum Vilayetinden : 
Trabzon - İran transit yolunun takriben 48-7 48 ki· 

lometre uzunluğundaki (Şeyhbob - lran hududu) kısmı· 
nın tesviye, sınayi imalat ve şose inşaatı kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır • 

Keşif bedeli ftl5,S.( 1 lira 88 kuruştur. 
Eksiltme 23. 1.939 pazartesi günü saat 15 te Erzurum· 

da transit yolu ikinci mınlaka Başmüdürlüğü oduında 

yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 30 lira 
80 kuruş mukabilinde Karakösetle Nafıa Müdürlüğünden 
ve Erzurumda transit yolu ikinci mıntaka Başmüdürlüğün· 
den alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 28383.67 liralık 

muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum Valiliğinden •hn
mış ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. (Bu vesikanın 
istihsali ıçın eksiltmenin yapılacağı günden az 8 gün 

evvel bir istida ileisteklilerin Erzurum ..ı Valiliğine: müra-
caatları ve istidalarına en az bir kalemde iki yüz bin 

lira kıymetinde nafıa inşaatı yaptığına dair işi yaptı· 

;a~darelerden.rı~hnmış v~ika iliştirmel;ri muktezfdif: a-;; 
müddet zarfında vesika talebinde ı. bulunmıyanlar eksilt-" 
meye giremeyeceklerdir.) 

İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan ı3. 1.939 
pazartesi günü saat 14 ~ kad:lr eksHt:n~ komisyonu Reis
ligine makbuz mukabilinde teslim edilecektır. Poıtada e· 

Jacak gecikmeler kabul edilmez. 

Giresun Belediye Reisliğinden: 
Giresun vilayeti merkezinde yaptırılacak elan ATA~ 

TÜRK abidesinin müsabaka müddeti jüri heyeti kararile 
5.11.38 taribinden itibaren iki ay uzatılmıştır. lttirak e
decek san'atkarların mezkür müddet zarfında hazırlanma · 

ları ve maketlerini güzel san'atlar akademisi direktörlü· 
ğüoe teslim etmeleri ilan olunur. 

istanbul Nafıa Müaürlüğünden: 
5.1.939 perşembe günü saat 14 de lstanbulda nafıa miidürlü-

ğü eksiltme komisyonu odasında 1206.48 lira keşif bedelli yükıek 
muailim mektebinde yapılacak inşaat ve tamirat işleri açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri 2'.-:nel, huıuıi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif bulasasile buna müteferri direr evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 91 liradır. 
isteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptıtına dair 

idarelerinden almı' olduğu vesikalara istinaden lstanbul vilayetin
den eksiltme tarihinden 8 gün evvel müracaatla alınmış ebliyet 
ve 938 yılına ait Ticaret odaııı vesikaları ile gelmeleri. 

* • * 
6. 1.939 cunta günü saat 15 te istanbulda Nafıa Müdürlütünde 

Eksiltme komisyonu odasında 12873, 19 lira keşif bedelli Nıtan· 
taşı Kız orta okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
kenulmuştur . 

Mukavele Eksiltme Bayındırlık işi.eri renel husust ve fenni 
şartnameleri, proje keşif huliauile buna mütefcrri diğer evrak 
dairesinde görül~cektir. 

Muvakkat teminat 966 liradır. 
isteklilerin teilif mektupları en az IOOIO liralık bu işe ben· 

zer iş yaptığıua dair idareleriaden almış elduğu veaikalara istina
de!ı İstanbul viliyctinden ekıiltme tarilainden 8 güa evYCl alın 
mış ehliyet ve 938 yılına ait ticaret odaaı vesikalarını havi ka
palı zarfları 6.1.39 euma güaü ıaat 14e kadar istanbul Nafıa mü· 
dürlütüne vermeleri. 

Çorum "Nafıa Müdürlüğü•dea: 
isteklilerin teklifi layık hadde aörülmiyerek kapalı 

zarf usulile yeııitlen eksiltmeye' kenulan it: 
67839 lira ketif bedelli Çorum ~ cezaevi ikmali inşaatı. 
12.1.939 perşembe gftnü saat 15 te Çorum adliyesi 

eksiltme komisyonunda ilaalesi yapılacaktır. 
Şartname, keşif ve evrakı saire Çorum nafıa müdür

lüğünden 344 kuruş ltedcl mukabilinde verilir. Muvakkat 
teminat miktarı 4642 liradır. 

İsteklilerin hu işe müteallik ehliyetnamesi vesair ev· 
raklarilc birlikte teklif mektublarını ihale günü saat 14 
e kadar Çorum nafıa dairesinde toplanacak ihale komiı
yonuna vermeleri lazımdır. 

Anketler: 

Züccaciye Tröstü Etrafmda 
IV 

Tröst'ün tarihçesi.- Dahili takas ne dir ?.- Parasıgle eli böğ 
ründe kalmış bir tüccar.- /ki dinden avara ! . . . Hem 

nalına, hem mıhına.-Dara meselesi fiyatlarda O/o 30 
derece tesir mi ediyor? .- Eczacıla1".ın misali. 

Ketencilerdc, Sabuncu Ha· 
nında H. Bitrani ve B Jerüza· 
lmi firmasından Bay Bitraoi 
diyor ki: 

- Mc.velenin bir de tarihçe
si var. Bundan 3·4 ıcne evvel, 
henilz Paşabahçe fabrikası faa
liyete reçmcden, piyasada top
tancı billuriye tüccarları ara-
11oda timdikinden daha müthit 
bir rekabet vardı, bu rekabet 
o dereceye varmııtı ki geçin
mek imkanı kalmamıştı. İşte o 
vakıt en büyük 4 firma, fiat
ları tutmak için ar•larında 
anlaştılar. Bu anlaşma evveli 
çinko üz.erine yapılmışken, son
ra ampullere de teşmil edildi. 

Bir zaman ıonrk Cam ve 
Şişe fabrikası faaliyete baı1adı 
Eıki tecrübeden eyi neticeler 
almış olan tröst'cüler bu se-
fer de fabrikaya kart' müt
tehit bir cephe aldılar, müba
yaatlarını toplu olarak ve bir 
elden yapmağa baıladılar. Bu 
auretle billuriye üıerine de a
ralarındaki rekabeti kaldırmıf 
oldular, kooperatif gibi bir ıey 
adeta. Tabii bu ıuretle çok 
miktarda mal çekebiliyor, ve 
bundan ötürü fabrikanın en 
yüksek bareminden istifade et-
meye imkln bulabiliyorlar. 

Bundan bizim gibi tröst ha
ricinde kalan toptancılar zarar 
görmeğe baıladık. Fabrikaya 
müracaat ettik; sizde bir gurup 
yapınız, içinizden bir fBhsı ta
nıyarak aynı miktarda mal için 

' aynı iıkontoyu yaparız dediler. 
Fakat n.,rde bizde onlara kar

şı koyabilecek kabiliyet l Bil
luriye çok çeşitli bir maldır, 

ve medeniyet, konforla birlikte 
çeşitleri tekemmül etmektedir. 
Bunların hepsinden bulundur
mak için milyonlarca sermaye 
lizım. Çok defa bir ıiparııı kar· 
4ılayabilmek için esnaf arasın
da takas usuliyle İf glSrürüz, 
yani birbirimizi• eksik çefitleri· 
ni tamamlamak için aramızda 
mal mübadele ederiz.. Bir dilzi· 
ne filin cinsten veririz, aynı 

kıymette başka bir cinı mal 
alırız. 

Aramızda birleşemiyoruz, on
larda bizi istemiyorlar. Arada 
bocalanıp gidiyoruz ... Alış ve-
rişimize cog•l oluyorlar, ae 
toptan utabiliyonız, ne pera
kende, tabir caizse iki dınden 
avara bir şey ..• 
Kaaaatımca, ortada ihtikir 

yok, laatti dotrusuau aöylemek 
lizım gelirıe onların faideleri 
de dokunmuştur, çünkü onlar 
piyasanın ayarı mesabesinde. 
Onlar olmazsa piyasa anarti· 
den kurtulamaz, ve daha büyük 
bir rekabet bat gösterir. 

Gel relclim menfaatlerine çok 
dütkün, harisliti ve tamakir 
lığı aon haddine vardırmışlar. 
Bizim beı on paralık alış verit 
etmemizi bile çekemıyorlar ve 
bizi ezmek istiyorlar. 

Bize mal vermiyorlar. Para· 
mızla onlardan mal alamıyoruz. 
Eter Avrupadan doj'rudan dot
ruya kendi heaabımıza mal re· 

tlrmemeyi taahhüt edersek, o 
vakit mal vermeye razı olacak· 
larıaı söyUlyorlar. 

Kıaası, makaatlan biz.i boyun
duruk altına almak. Bir kısım 
harcı alem malları kendilerin· 
den !l•yri menbalardan getirip 
aatıyorduk. Fiatları o derece 
kırdılar ki satamaz olduk, ser• 
mayeıine vermek mecburiyetin-
de kaldık. 

Dara meselesini ortaya ko
yup parmağınızı mühim bir ya· 
ra üstGne koymuştunuz. Haki· 
katen bu mesele mGhimdir, ve 
fiatlara yüzde 30 derecesine 
kadar tc•ir eder. Vaktında ~5 
tüccar İkbıat Vekaletine bir 
dilekçe ile müracaat etmiş, ve 
hariçten gelen porselen malla· 
rın sandık daraaının nazarı iti· 
bara alınmasını rica etmiştik. 
Gelen cevapta gümrük tarife
sinde yapılacak tadilit eınasın· 
da bu cihetin nazarı itıbara ah-
oaeağı bildiriliyordu. Aradan 
beş •ene geçti, ve hali intizar
dayız. 

Şayet undık darasını kaldır
mak mümkün değilse, vagonla 
gelen mallar hakkında da aynı 

muamele yapılması müaaYatı 

temin edecek yerinde bir ted
bir olduj'u kanaatindeyim. 

Hem toptan, hem peraltende· 
cilerin vaziyetine geliace,- ki 
ben de bu ıınıfa menıubum,

hükumet iıterse buna bir dü
zen verebilir. Bu İf aşatı yu
karı farmagokların ve eczacı
ların bir birine kar,ı olan va· 
ıiyetlerine benzer. Biliyorsunu-ı 
ki farmagoklarıa tikiyeti üze
rine hükumet bir zaman evvel 
ecza depoları hakkında bir ta· 
kım tedbirler aldı, onlııra pe· 
rakende •urette iliç aatmaııını 
menneti, ve bu kabil dcspoların 
arka sokaklarda, hanlarda 
icrayı ticaret etmek moc'9uriye
tini koydu. Bu suretle şikayet
lerin önü ahnmıı oldu.,, 

REPORTAJCI 
HAMiŞ: Bay Leon Karako 

kendlsile olan ve 18.12.938 ta
rihli gazetemizde intişar eden 
mülikatımda bir iki noktnın 
tavzihini rica ediyor ve dıyor ki: 

•Bizim, Anadoluya verdiği

miz malın yekunu 156 bin lira
yı tecavüz etmeditioi beyan 
ettiQ-imi yazıyorsunuz. Anado-
luya açtığımız. daimi kredi mik
tars 15Q bin lira oldutunu •Öy
ledim. 

Darvenizm teorisine relince, 
her ne kadar tabiatın kanun· 
!arından bahsettimaede bizim 
mealeğimizde böyle bir şey va· 
ki olmamııtır, mesleğimize ait 
bir iki ticarethane terki ticaret 
etmit iıe de, biz buna sebep 
olmadık ancak raıetenizin mu
harririne beyan ettiğim gibi 
itinin ehli olmayan ve ıcrma· 
yeai mahdud olan kimselerdir. 

Ayni zamanda bunu da ilave 
etmek isterim ki amcam ber
bayatbr, halbuki gazetenizde 
merhum amcamdan bahıediyor
ıunu:z, lutfen bunları tashih et· 
menizi rica etler v.a.,, 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinıll Şekli Mubm. bed. Teminat Mürac at yeri Gün 

a MOnakasaıar 

ın,aat, Tamirat, Nafia ı,1eri, Malzeme Harıta 

Yiiksek Muallim melde binde yap. inş. ve tamir. 
Nişantaş kız orta okulu ikmali inı. 
Şeyhbob·İran yolunun arasında yap. tesviye, 

sınai imalat ve şoıe inş. (şart. 30,80 L) 
Giresun Vil. mrk. yap. "Atatürk. abidesi mü· 

sabakası (temd) 

Çorum ceza evi ikmali İ•t· (aart. 344 kr)(temd) 

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamafır v.s. 

Erkek çorabı: 240 çift 
Minder kılıflığı bez: 877 m. 
Palto: 80-85 ad. 
iskarpin: 140-160 çift 

aç. eltı. 1206 48 
kapalı z. 12873 19 

n 615841 88 

k.apah z. 67839 -

paz. 

n 
aç. elrs. 

72-
612 75 
552 50 
800 -

Mobilya ve büro efyası, Mufamba-Hah v.s. 

Yeni yapılan Hoca Paşa ve Samatya Maliye aç. eltı. 2467 85 
ıubeleri için yap. banko, raf ve doıya dolap· 
lan 

Mefruşat Gümrük ve lnhiı . Yek. için paz. 70S -

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Marin lave maden kömüri 
Yerli sömikok: 125 t. 
Mazot, benzin v.ı . (temd) 
Kok maden kömürü: 120 t. 

MOteferrlk 

Çubuk kurşun: lS t. 
Beygir 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

aç. ekı. 

" 
paz. 
aç. ek•. 

aç. eks. 

2406 25 
t. 26 -
2645 -
k. o 03 

1600 -

Sadeyağ: 2,5 t. 
Buğday öğütülmesi: S300 t. (şart. 377 kr) 
Pirinç: 4 t. 
Süt: 900 k.·yoturt: 900 k. 
Arpa: 17 t. 

2500 -
kapala z. 79500 -
aç. eks. 800 -

,, 12096 k.·saman: 22680 k. 
T. oeker: 3,6 t. 
Zeytinyağ: 2 t. 
Zeytin daneai: 2250 it. 
K. üzOm: 1.8 t. 
Sabun: 3,6 t. 
K. ot: 117 t. 
Tuz: 9 t. 
Arpa: 186 t. 
K. fasulye: 9 t. 
Bulgur: 135 t. 
Kuru soğan: 9 t. 
Domates salçası: 1,8 t. 
Patates: 10,8 t . 
Sığar eti: 4,S t. 
Sadeyağ: 4,S t. 
Kırmızı mercimek: 1,5 t. 
Yeşil • 3,5 ,, 
Nohut: 3,6 t. 
Pirin9 toıya: 9 t. 

b Müzayedeler 
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" 
" ,, 
• 
" 
n 

" 
n 

" kapala a. 
a-r. elts. 

• 
n 
,, 
n 

n 

" 
" 
• 
• 
" 

Bcyrir: 1 baş pu. 
Cıbalide bulunan Korpo değirmeni ve müşte· 

milatı ve her türlü te is. 
Değirmen ve Koru Alemdağı Ô•erli aaı.iyesi 

Murnth ciurında 

Buğday: 30 t. aç. art. 
Hurda demir: 40-60 t.-hurda alüminyum: 3-5 t. n 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Edirne Kültür Direktörlüğlinden: 

k. o 26 
n O 5S 
" o 30 
• o 24 
• o 35 
" o 02,50 
" o 05 
" o 04,2S 
n O 22 
• o 13 

" o 09 
n O 30 

" o 09 
,, o 27 
n 1 10 

" o 14 
" o 14 
" o 11 
"o 27 

T. edilen kıymet Tutarı % 7,5 T. 
Ci sı azı çoğu kuruş lira lira 

İıkarpin t 40 160 500 800 60 
İhalesi 29. 12.938 pertembe iÜDÜ saat 14 de yapılacaktır. 

Erkek öğretmen okulu ile lise talebeleri için 14.12.938 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ekıiltmeye konu!muş 
olan iskarpini yapmıya talip olanların 2490 sayılı kanun
da yazılı hükümlere göre iJk teminatı ile birlikte belli 
gün ve saatte komisyona baş vurmaları ve eksiltme şe
raitini öğren ek isteyenlerin do erkek öğretmek okulu 
direktirlüğüae müracaat eyle eleri ilin olunur. 

91 -
966 -

28383 67 

4642 -

10 80 
91 91 
41 so 
60 -

52 88 

180 47 
243 75 

260 -

120 -

S225 -
60 -

70 20 
82 so 
50 63 
32 40 
94 50 

219 39 
33 75 

561 82 
81 -

131 63 
60 75 
18 -
87 88 

911 25 
371 25 

lS 75 
36 75 
29 70 

182 2S 

95 62 

l.t. Nafıa Müd. 

n " 
Ernrum Vilayeti 

Giresu• Bclediyeııi 

Çorum Nafıa Müd. 

TophaDe Lvz. SAK 

" ,. 
Edirae Kültür Dir. 

n • n 

lst. Oefterdarlıfı 

Gimrik ve lnhis. Yek. Ank. 

lat. PTT Müd. 
Gümrük ve lnhiı. Yek. Ank. 
Kütahya Vilayeti 

5·1·l9 14 -
6-1-39 ıs -

23-1-39 lS -

5-11-38 ltib. 2 ay 

12·1·39 lS -

23-12-38 14 -
23-12-38 14 30 
30..12-38 14 -
29· 12-38 14 -

5·1 ·89 14 -

26-12-38 15 -

Edirne Piyade Jandr. Al. 1 ci Ta· 
bur Komut. 

3-1-39 14 30 
2.1.39 ıs -

6-12·38itib. l ay 
5-1-39 12 -

lıt. PTT Mtid. 
Karı Aık. SAK 

Lüleburgu Tüm. SAK 
Ankara Lvz. SAK 
Kütahya Hava Birlikleri SAK 
Niğde Aık. SAK 
Diyarbakır Belediyesi 
Konya ,, 
Edirne P. Jndr. Al. 1 ci Tab. K. 

" n 

,, " 
n " 
n " 

" n 
n • 

" n 

" n 

" . ,, . 
" . . ,, . .. 
n " 

n • 

• n 

n " 

n " 

Kırklareli TQm. SAK 
Divanyoluada Sultanahmet Sulh 

Hakim. 
Eroaköy lıtnayon Büfecisi Ali 

THK Ilgan Şubesi 
Kayseri Tayyare Fabrikası 

3-1-39 ıs -

21-12-38 
4-1-39 

26-12-38 
26-12-38 
26-12-38 
20-12-38 

2-1-39 
2-1-39 
2-1-39 
2-1·39 
3-1-39 
3-1-39 
3-1-39 
3 .1.39 
4-1-39 
4-1·39 
4-1-39 
4-1-39 
4-1-39 
4-1-39 
S-1-39 
5-1·39 
5-1-39 
5-1-39 
5-1-39 

ıs -
15 -
10 -
15 -
10 -
14 -
11 -
11 ıs 

11 30 
11 45 

11 -
11 20 
11 '40 
12 
9 30 

10 
10 30 
11 -
11 30 
12 -
9 30 

10 -
10 30 
11 -
11 30 

21-12-38 10 
21-12-38 14 16 

26-12-38 15 -
27--12-38 14 -

İıtanltul Levazım A•irliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu haıtanelerı için 240 çift erkek çorabı 23. 12.938 
cuma günü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazı 
Amirliğı ıatınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahminbedeli 72 lira teminatı 10 lira 80 kuruştur. Nümu
•esi komisyonda görülür. 

• • * 817 metre minder kıhflığı bez 23.12J~3S cuma ü
nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Levazın a.mirliği sa
tınalma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır . Tahmin 

b~deli 612 lira 75 kuruş teminatı 91 lira 91 kuruştur Şart
namesi ve niimunesi komi yonda görülür. İ::ıtek lilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelm6leri. 
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ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:=====•4 .12.938 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Buğday yumuşak 

,, ıert 

,, kı:r.ılca 

Arpa Anadol 

Faaulya 

Çavdar 

Arp yemlik 
Yulaf 
Peynir kaşer 

Ceviz kabuklu 
Cevir.içi 

Kr. Pa. 

5 20 
5 1 

5 
4 9 

4 2,5 

52 -

Kuşyemi çuvallı 5 22 
Nohut 

İç Fındık 75 -
Tiftik mal 

Tiftik Otlak 
Suıam 20 
Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

Mısır beyaz 4 1 O 
Mııır ıarı 4 14 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 37 
5 15 

5 15 
4 10 

4 32 

Butday 
Arpa 
Bulgur 
Un 
Çavdar 
Yapak 
Nohut 
Z.yağı 

Tiftik 
Mısır 

Kepek 
Razmol 
Nohut 
Susam 
Un 
Tiftik 

Gelen Ton 
260 
102 
30 
15 

Giden 

61 
58 
79 

ao __ 
Too 

72,5 

28 

20 

Dış Fiatlar 
Buğday Linrpul 3 03 

n Şikago 2 94 
n Vinipek 2 81 

Arpa Anvera 3 12 
Mııır Londra 3 47 
Keten T. : • 6 35 
Fındık G. :Hamburg 

• L.: • 80 

ldirne Killtür Direktörliltünden: 
M. bedel Tutarı yG:ıde 7,5 T E ıekli Tarih Gün S 

Cinsi Azı Çotu L. K. L. k. L. k. 
Palto 80 85 6 50 552 iO 41 50 açık 30.12.938 cuma 14 

Trakya CSğretmea okulunun ihtiyacı olan cins ve miktarı yu• 
karda yazılı Palto 15. 12.38 tarihinden itibaren 15 gün müddeti~ 
ekıiltmiye konulmuş, eksiltme şeraitini anlamak ve numun•Y1 

örmek iatiyenler Edirne kültür Direktörlüğüne müracaat eyi•• 

meleri ve taliplerin ihal günü saat 14 to Kültür direktörlüğiiO" 
de Gteşekkil eksiltme komisyonuna temiaat makbuzlarile bir• 
likt bat vurmaları ilin elunur. 

Mobilya, Ev ve Bnro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden : 
VekAlet ihtiyacı için muhammen ~edel 705 lira tuta11 

mefruşatın satın alınması pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık ı6. l 2.938 pazartesi gönü saat 15 de vekf)et 

alım satım komisyona odasında yapılacaktır. 
İsteklilerin 52 lira 88 kuruşluk muv kkat teminatlarııı• 

en çok pazarlık saatine kadar vekalet uhasebe vezne" 
sine yatırarak alacakları makbuzlarla belli gUn ve saatte 
satınalma komisyonuna başvumaları lazımdır . 

Bu işe ait şartname ve nümuneler her güa vekalet ıe· 
vazım müdürlüğünce isteklilere gösterilir. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Yeni yapılan Hoca paşa ve Samatya Maliyt! şu belerirıdtı 
2467 lira 85 kuruş keşifli Banko, raf ve dosya dolaplarırı1; 
yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5. 1 .9~ 
perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. Talipler keşif, pr~J~ 
ve gartnamesiııi görmek üzere hergüa Milli Emlak müd0' 

lü~üne müracaat edebilirler. ~ 
Eksiltmeye i~tirak edeceklerin bu ne iden 2 bin ljrsh e 

iş yaptıklarına dair vilayetten alacakları ehliyet ve ikası '. 
938 senesi ticaret vt!sikalan ve yüzde 7,5 teminat makbtl. 
larile mezkur gün ve snatte Milli Emlnk müdürlüğünde tor 
lan n komisyona müracaatları. 

~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
ahrukat Benzin-Makine yağları.v.s 

Gümrük ve İnhisarlar Vekiletinden : t' 

Vekalet kalorifer ihtiyacı için 125 ton miktarında Y' 
· li (Sömikok) açık eksiltme i!e satın alınacak.tar. ~· 

Beher ton için 26 lira ltedel tahmin edilmiştir. MıJ~:t 
kat teminata 243 lira 75 kuruştur Bu işe ait şartoaııte 
vekalet levazım müdürlüiünde her gün irülebilir. ~e· 

Açık eksiltme 2.1.939 p zartesi glinü saat 15 de ., .,,. 
kalet binasındaki satınalma komiayo unda yapı}acal'1-1 
dan i9teklilerin bu tarihten önce muvakkat temioatlat <e 
vekalet veznesine yatırmış bulunmaları ve belli güıı 11tı 
!iaatte lazım gelen belgeler lekomisyonda hazır buıuıııı> 
rı şarttır. 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: ·~ 
Ms'ı 

lstanbu l Biiyük Postahane kaloriferi için 175 toP ştıı'' 
la ve maden köıııürü11ün ahmı açık eksiltmeye konulıJJ0 bıııı' 
Eksiltme 3.1.939 salı günü saat 14.30 da Büyük P~'tııj\Jııı' 
bina ı hirincı katta P.T.T mi.ıdürlüğünde müteşskkıl MJ6 )ı' 
satını komisyonunda yapılacaktır Muhammen bedeli 2 ısıe~· 
ra 25 kuruş muvakkat teminat 180 lira 47 kuru~tur. ,ur' 
lilerin şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatını ! ~-· 
mak üzere çalı~ma günlerinde mezkür Müdürlük idarJ 

tj 

t 

~Qı l 
11ası 
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·~ levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de Ticaret 
dası vesikası ve teminat makbuzile birlikte komiayona mü
)caatları. 

Kiltahya Viltyetiaden: 

2645 lira mubamme• bedeli nafıa idaresi için ahnaeak mazot 
~tin ve saire gibi menddı miiştailenin temdiden ihaleıi ıünü 
ile talip çıkmadığından 2490 numaralı ibalit kanunun 43cü 
'dd .. ı hükmüne tevfikan meı:kilr mevaddın 6.12.38 tarihiaden 
haren bir ay zarfında pazarlıkla ibalesine karar Yermittir. 
lıteklilerin bu milddet zarfında muvakkat teminatlarile vili

tt daimi encümenine müracaatları. 

iıtanbul P. T. T. Mildürlüillnden: 
idare lıtendiye ihtiyacı için bet bin kilo çubuk kurşun alamı 

~ık ekıiltmeye konulmuttur. Ekıiltme 3 ·1-39 tarihinde 1alı ıünü 
, •t 16 te Büyük poıtahane bin&1ı birinci katta P. T, T. müdür· 
iıiGnde müteıekkil alım 1atım komisyonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 32 kuruş hepsinin 1600 li· 
'- tııuvakkat teminat 120 liradır. lıteklilerin olbabdaki şartna· 
-elerioi iÖrmek Ve l'l UVakkat teminatlarını yatırmak Üzere mez• 

tQI' nıüdürlük idari kalem levazım kıımına eluiltme ıün ve 1aa• 
Iİııde de Ticaret eda11 ye1ikuı ve te•inat makbuzile birlikte ko-.· 1•1ona müracaatları. 

Kars Müstahkem Mevki Sehnalma Komisyonundan : 

Komisyonu•uzca beygir alınacaktır. Satmak isteyenle
tin müracaatları. 

~k, Zahire, f t ve Sct,ze: 

Kitahya Hava Birlikleri Satınalma Komisyonundan: 
kütahyada Hava birlikleri ihtiyacı için 4000 kilo pirinç ahna

~ktır, Muhammen bedeli 800 liı adır. 
Eksiltme açık •lacaktır. 

ı_ Eksiltme ~6. 12 38 pazartesi ıünü saat 19 da merkez komu· 
tılığı binuında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 60 liradır. 

Şartaameıiai a-örmek iıtiyenler her gün ve eksiltmeye ittirak 
~liecek elanlarda kanunun emir ettiti Te1aik ve teminat mak· 
lldarila muayyen gilnde komiıyonumuza milracaatlan. - -

Konya Belecliyesirıtlerı 

Beher kilo 
Mikdarı Tahmin beaeli 

Kilo K S 
12096 3 50 
22680 1 50 

Cinsi 

Arpa ) 
Samın) Altı aylık 

Belediyedeki şartnameye göre 

Tanzifat hayvanlarının altı aylık saman ve arpa ihtiyacı 
0
lan yukarda mikdarı yazdı arpa ve samanın 20-12-938 

~lı günü saat 14 te ihale edilmek üzere 5· 12-938 tarihinden 
;tıb.aren ~5 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Be
edıyedekı şartnamesi mucibincP. taliplerin belli ~ün ve saııtte 
~elediyeye ve fazla malumat almak isteyenlerin belediye mu· 
aısebesiııe müracaatları ilan olunur. 

MONAKASA GAZ!TESI 

Diyarbakır Belediye Başkanlığından· 

Belediye tanzifat hayvanları için al.nma~ına lüzüm ggrü
len 17000 kilo arpa yirmi gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 26- t 2-938 pazartesi günü saat 10 da belediye 
encnmeninde ihalesi yapılacaktır. Talip olanların teminatı ka· 
nuniyelerile encümene ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Bele
diye Muhasebesine müracaat etmeleri il~n olunur. 

Niğde Aakeri Satınalma Komiıyonundan: 
Niğde garnizonunda bulun!lD huta yardunda tedavide bulu· 

nan hasta eratın 938 ıeneai lcıl klnundan itibaren 939 mali ıe• 

nesi haziran ıonuna kadar ihtiyacı olan 901 kile ıüt 900 kilo 
yoturt mukaveleye konulacaktır. 

isteklilerin şartnameyi her a-ün komiıyonumuzda ıörilr n pa
raıız alabilirler. 

ihale rüaCl 26.12.38 .. ıı lfÜDÜ Hat 16 de Tümen ıabaalma 
komisyondadır. 

Muhammen bedeli, 

b) 

Lira lır. Kilo 
9 900 
ıe 900 

Cinıi 

SGt 
Yoturt 

ÜZAVEDELER 
Türk Hava Kurumu İl~in Şubesinden: 

Tahminen yözde 20·25 çavdarlı mahlut 30000 kilo 
lırnğ'day satılmak üzere 12. 12.938 dea itibaren açlk artır

maya konmuştur. Layık hadde görüldüğünde 26 12.938 
pazartesi 1rünü saat 15 te kesin ihalesi yepılacağından 
müşteri olanların şeraiti anlamak ve pey sürmek üzere 
şubemize baş vurmaları ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Uumum Müdürliitü Ticaret Şubesinden: 
Aşatıda miktar ve cinaleri yazılı Küçükyozrat barut fabrikuıDda 

mevcut ve mayıı 939 gayesine kadar boşalacak çunllar 9.1.39 pazar· 
te.o;i günü saat 14 de pazarlık ıuretiyle utılacaktır. 

lıtekliler f\lvalları Küçükyozgat barut fabrika1ında görebilirler. Ta
liplerin 50 lira muvakkat teminatlariyle tayin eluaan giin ve saatte ti
caret şubesiao miiracııat eylemeleri. 

Adet 

5000 t<üklirt çuvalı 101 kiloluk 
330 Soda 11 lQO ,, 
125 Sellüloz ,, 50 11 

Askeri Fabrikalar Umu• Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonunda• 

Yevmi 150-500 kilo ince ceviz talaşı. 

Azami ve asgari mikdarları yukarıda yazılı talaşlar 
3- l · 1939 sah gftnü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Beher kilosunun tahmini bedeli 50 santimdir. Şartna· 
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan 33 lira 94 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Satılık Değirmen ve Koru : 
Alemdağ Ömerli nahiyesi Muradlı civarındadır. Fazla 

malumat için Erenköy İstasyon büfecisi Aliye müra
caat. 

~~ Yüksek Müheadiı Mektebi Satınalma Komiıyoaundan: 
~ 11

11ak&1aya Mikdarı Muhammen Pey Ekıiltmenin 
0
•an mevaddın bedeli akçeıi taribi ıaati 

cinıi 

~tlcirdeluiı: üzüm 2000 K. 24 

J . 

. ı 
İzmir Devlet Demir Yollarından 

Alssncak atelyeıinden toplamış Ye bir ıenede toplanacak tah
minen 170 ton destere talaşları 2490 numaralı kanunun 41 inci 
maddesine tevfikan açık artırma uıuliyle 5.1.939 pertembe günü 
uat 15 de Alsancakta 8ci itletme binuında toplanacak komiı· 
yonumuzda 1atılacaktır. 

!( tlıaıya erifi 900 K. 24 
f llru kay111 600 K. 55 134 4. 1.39 15 
:cir 600 K. 22 
C: 0 rtakal 9000 A. 3 50 

tviz içi 500 K. 50 

,L .'- Mektebin 938 mali Haesi zarfındaki meyn ihtiyaçları açık 
"•ıltme ile alınacıaktır. 

2- Bu ihtiyaçların cinı ve miktarlarile muhammen ltadelleri 
:.~ ilk teminatları, el11ilımenin tarih ve 1aati hizalarında giste-
1lrniştir. 

tcs 3- İltekliler 938 mali Hneıine ait ticaret eda.ı .eıikalarını 
•tereeeklerdir. 

t' 4- Şartnamel~rini görmek ilteyealerin her a-ün Ye ekıiltmeye 
b~~celderin belli gün Ye uatte Gnmütıuyunda mektep binuı da-
11ı•deki komiıyona mtlracaatları iliD oluaur. 

Ankara Levazı• Amirliii Satınalma Komİ!ıyonuadan: 
,. Ankara levazım amirliğince 5300 ton buğday 6ğüttü
tulnıeıi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
~ilea. bedeli 79500 lira olup ilk teminatı 5225 liradır. 
3Q ıtlesı 4. 1.939 çarşamba ı-ünü saat 15 te dir. Şartnamesi 

7 kuruıa Ankarada levazım amirliii satmalmR ko•is
>anundan alınır. 

Lü~eburgaz Tümen Sat ınalma Komisyonundan : 

~ 2500 kilo sadeyağ kimyevi muayene ile eatınahnacaktır. 
Uhammen bedeli 2500 liradır. lsteldilerin ~ l · 12-938 çar· 

llttıba günü saat 15 de Lüleburga::ula tim &atınalma komis
)onuna müracaatları. 

Muhammen bedeli 785 lira olup iateldilerln işe girmeye manii 
kanuni bir halleri olmadığına dair beyanname ve 5738 kurut mu· 
vakkat teminat makbuzu ibraz etmek şartlyle tayin olunan Ya· 
kitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartname1i komisyonunclaa 
paraıız alınır. 

Sultanalamet Sulh Haki•litinden: 
Şuy11un izaleıi için Cibalide Vaki Korpi değirmeni n mittte

militı her türlü teıisah ile 1atılmaktadır. ihale tarihi 21 ıı as 
çarşaınba rünü saat 14·16 müracaat yeri lıtanbul Divaayolunda 
Sultanahmet Sulh mabkemeıi başkatipliği. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Sahna1ma Komiıyonundan: 
Tayyare faltrika11 hurdalığındabirikmiş olaa 40-60 ton kadar 

hurda demir ile 3-5 ton kadar .. urda ve maku arbğı a\iminyum 
1atılıktır. Hurdalıkta mevcut yukarıda ıözü geçen miktarların a· 
lıcıaı tarafından 14 gün zarfında kimilen kaldırılması tartile de
mirin beher lıtiloıuna l kuruı ve hurda alüminyomun beher kilo· 
ıuna 25 kuruş mulaammen fiar konmuştur. Artırmaya iıteklilerin 
27.12.38 salı günü 1&at 14 de Kayıeri mal müdürlüğilne yatırıla· 
cak 95 lira 81 kuruş •uvakkat teminat akçeıi makbuzlarile fabri• 
ka 1atınalma komiayenuna mür1caatları illa olunur. 

Kırklareli Tümea Satınalma Koaisyenuudan : 
~21 doğumlu ve 1, 70 irtifam da ağır bir beygir 21 .12.38 

çarşamba günü saat 10 da Kırklareliode hayYan pazarın
sa satılacaktır. isteklilerin belli saatte pazar yerine gel
meleri. 

Sayfa3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - idaremizin Cibalı fabrikası için kadranlı ve otomatik 
tartan cinste 1 adet 500 ve bir adet 300 ve bir adet 
200 kilo gramı tartabilecek ~abiliyette ceman 3 adet 
baskUl şartnameıi mucibince açık ekıiltme usulile satın 

alınacaktır. 
11- Hepsioia muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat 

teminatı 187.50 liradır. 
ili- Eksiltme 30.Xll.938 tarihine rastlayan perşembe günü 

saat 14 de Kabataıta Levazım ve Mııabayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 V - Şartnameler parasız olarak lıergün sizü ıeçen Şube· 
den alınabilir. 

V- Eksilt•eye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
teklif ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta 
evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine 
•ermeleri ve tekliflerin kubulünü mutazammın veai· 
ka almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edile• gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarida adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8760) 4-4 

28-11-938 tarihinde milnakaaAlmın yapılacağı Aleluıul ilan edilmiş 
olan S1vA1·Erzurum hattının 678 ıncı kilometresinde yapı· 
lacak bir adet açık kirgir tünel ile 656 ıacı kilometresin· 
de bir ye 6i7 + 550, 671, 674 üncü kilometrelerde dört 
amele baraka11 ve 720 inci kilometredeki köprüye beş adet 
göz ilivesi münakasaıına talip zuhur etmemit oldutundan 
bu itler aynı tartlarla yeniden münaka1aya konulıauttur. 
MünakaH 28-12·938 tarihine müaadif çartamba günü saal 
on bette V ekiletimiz Demiryollar İnşaat Daireıindeki Mü· 
aaka1a Komisyonunda yapılacaktır. 

2- Bu itlerin heyeti umumiye1inin muhammen betıleli yiz 
clok .. D tl~ iaİD liradır. 

3- Muvakkat teminat miktarı on bin dokuz yÜJ' liradır. 
4- M11kavele proje1i, ekıillme şartnamesi, Bayındırlık işleri 

aenel 4artname1i, fenai f&rtname, köprü projesi, açık tü· 
nel maktaı, dört ad•t bina proje1l ye vahidi kıyasii fiat 
cet.elinden ibaret bir takım münakasa evrakı de kuz yüz 
altmış beş kuruş mukabilinde Demiryollar İnşaat daireıin
den tedarik olunabilir. 

5 - Taliplerin bir def adan en az yüz bin liralık bir yol veya· 
but şimendüfer itiai müteahhit ııfatiyle yapmış olmaları 
şarttır. 

6- Bu ite girmek isteyenler, referıını ve diğer vesikalarını 
bir istidaya bağhyarak münakaaa tarihinden en BE sekiz 
gün evvel Vekalete .ermek ıuretile bu it için ehliyet ve· 
ıikaaı isteyecek ve bu ehliyet veıikalarını münakasa ko· 
misyonuna ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası için müna
kasa taribiaden sekiz gün ev.el yapılmıyan müracaatlar 
nazarı itibare alınmıyacaktır. 

7- Müaaka1&ya iştirak edecekler 2-190 numaralı arttırma, ek· 
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazıaa mecbur olduk· 
ları evrak ye vel8iki, muvakkat teminatlarını ve fiat tek· 
lifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını mezkur kanunun 
ye ekıiltme şartnamesinin tarifah dairesinde hazırlanarak 
28-12-938 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz 
mukabilinde Demiryollar İntaat daireıi münakasa komis
yonu niılitiae teslim etmeleri lazımdır. (4977) (8854) 4-4 

• 

. ,, "" ,,, .. ,, 
1 D.0.YOLLAQI l~ETME U. MUOURLU6UN~~ .. 

1 Muhammen bedeli 86400 lira elan 1 adet tarak dubuı "e ta· 
l ]anları 13-2· 1939 pazartesi günü 1aat 15,30 da kapalı zarf usulü 

ile ADkaratla idare lıtinasında 18tın alınacaktır. 
B11 it• girmek iateyenleria 5270 liralık muvakkat teminat ile 

kanunu• tayin ettiti vesikaları ve teklifleriai aynı fiin 1&at 14,30 a 
kadar Kemiıy•• Reiılitine .ermeleri lazımdır. 

Şartnameler -402 kuruta Ankara ve Haydarpaşa vezaelcrintıle 
utılmaktadır. (8998) 4-4 
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LUNDI 

judicatio 

1 

19 D6ccmbre 19~ 

ADMINISTRA 110"' 

Y oghourtchou Hıın 
lcr Etage, N. 3-4 

G 1 ta, Per"chembe Baı.ar 

T~Mphone: 49442 

Pour la Publicit~ s•adreH r 
l' Adminiatrat' on Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse T~Mgr phique : 
letaabu! l'; ONAKASA 

T ableau Sy optique d s djudicatio s Ouvertes Aujourd' 
Objet de ra judıcation 

A) Adjud cations au abais 

Moda 
d'adjudicat 

Prıx 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lıcu d'adjudıcatıon et du 
Cahicr d s Cbargca ours r ure 

Gonstruction-Reparation-Trav. Publics-Materlel de Construction-Cartographle 

Construction et rep. n la b5.t. ecole Normale 
Acheve ent constr. a la bat. ecole Secon· 

daire İı. Nişantaş. 

Travaux d'ajustement et d'arta cönatruction 
de chaussec ı route Şeyhbob-lran (cab. eh. 
L. 30.80) 

Concour.s pour construction 111onumc t "Ata• 
Uirk,, a ( iresun (ıi ) 

Achevement construction maıııon correction· 
oelle Çorum (cah eh. P. 344\ (aj) 

Publique 
Pli cacb 

,, 

Plı cach 

1206 48 
12873 19 

615841 88 

67839 -

Habillement - Chaussuro - Tissus - Culr 

Chaussetteı : 240 paırcs 
Toile pour housse do sofa : 817 m. 
Paletota: 80-85 p. 
Ese rpins : 140-160 paıres 

Gre n gre 

Publıque 

72 -
612 75 
552 50 
800 -

Ameublement pour Habltation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Fab icatıon de armoıres pour dooıııierıı b:ıncs 
et tarere aux Bureaux fiscııux Hoca Paşa 
et Samatya 

A eubl ment pour le Minıster dcs Douanes 
et Monopoles 

Combustible Carburant Huiles 

Semi-coke indıg'no : 125 t. 

Cbarbon lavemarin : 175 t 

Mazout, benzine ete. (aj.) 
Cokc : 120 t. 

Oivers 

Baguettes en plomb : 15 t. 
Chevaux. 

Provislons 

Haricot• secs: 9 t. 

Ble concasse : 135 t. 
Oignons : 9 t. 
Sauce de tomates : 1,8 t. 
Pommes de terre : 10,8 t. 
Viande de bocuf : 45 t. 
Beurre : 4,5 t. 
Lentilles rougea : 1,5 t. 

,, vertu : 3,5 t. 
Pois chichu : 3,6 t. 
Riz de Tosya : 9 t. 
Riz : 4 t. 

Lait : 900 k.· Yoghourt : 900 k. 
Orge : 17 t. 

,, : 12096 k.- Paille : 22680 k. 
Sucre en poudrc : 3,6 t. 

Huile d'olives : 2 t 

Olives : 2250 k. 
Raısın sec : 1,8 t. 
Savon : 3,6 t. 

Publıque 2467 85 

{;re a gre 705 -

Publique la t. 26 

., 2406 25 
Gre a gr 2645 -

,, le k. O 03 

Publique 1600 -

Publique le k. O 22 

,, 
,, 
.. 
,, 

" ,, 
,, 

• 
• 
" 

• 
" ,, 
,, 

,, 

" ,, 
,, 

,, 
,, 
.. 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

" ,, 

o 13 
o 09 
o 30 
o 09 
o 27 
1 10 
o 14 
o 14 
o 11 
o 27 

800 -

le k. O 26 

,, o 55 
,, o 30 
,, o 24 
" o 35 

91 
966 

28383 67 

4642 -

10 80 
91 91 
41 50 
60 

52 88 

243 75 

180 47 

260 -

120 

81 -

131 63 
60 75 
18 -
87 88 

911 25 
371 25 

15 75 
36 75 
29 70 

187 25 
60 

70 20 

82 50 
50 63 
32 40 
94 50 

Dir. Trav. Pub. lst. 
,, 

Vilayet Erzurum 

5-1-39 l4 
6-1-39 15 

23-1-39 15 -

Municipalıte Giresun ~ mois a partır du 5-11-38 

Dir. Trav. Pub. Çorum 12-1-39 15 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

• 
Oir. Culture Edırni-

• 

23·12-38 
23-12-38 
30-12-38 
29-12-38 

14 
14 30 
14 
14 -

Dir. Bıenc; Nat lstanbul 5 139 14 -

Minısterc Doı.ı ncs et Monopolcs 26-12-38 15 -
Ankara 

Miniıtere Douınes et Monopoles 2-1-39 15 -
An icara 

Oir. P. T T. lstanbul 3-1-39 14 30 
Vilayet Kütahya 1 mois a partir du 6-12-38 
Commandement ler Bataillon du 5 1-39 11 -

Reıiment de Gendnrmerie d,Edirno 

Dir. P.T.T. lstanbul 
Com. Ach Mıl. Kars 

3-1-39 15 

Commandement ler Bataillon du 4-1 39 
R6gimcnt de Gendarmerie d,Edirne 

idem 4-1-39 

" ,, 
" 
" ,, 
" 

" ,, 
Com. Ach. Unites Voies A rien 

neı Kütahya 
Com. Ach. Milit. Niğde 
Municipalite Oıynrbakır 

,, Konya 
Command ler Batnillon du Rcgı 

ment Gendarmerie Edirne 
idem 

" 
• ,, 

4-1-39 
4-1-39 
4-1-39 
4-1-39 
5-1-39 
5- 39 
5-1-39 
5 1-39 
5-1-39 

26-1 -38 

26-12-38 
26-12-38 
20 12-38 

2 1-39 

9 30 

10 -
10 30 
11 -
11 30 
12 
9 30 

10 -
10 30 
11-
11 30 
10-

15 -
10 -
14 
11 

Foin : 117 t. ,, o 02 50 219 39 
33 75 

561 28 

" 

2-1-39 
2-1 39· 
2-1-39 
3-1-39 
3-1-39 
3-1-39 
3-1-39 

11 15 
11 30 
11 45 
11 -
11 20 
11 40 
12 -
15 -
15 

Sel : 9 t " 
• o 05 

" 
Orge : 186 t. 
Beurre : 2,5 t. 

Pli cach ,, o 04 25 
2500 

,, 
Com. Ach. Div. Luleburgaz 
Com. Ach. lnt. Ankara 

21-12-38 
4-1-39 Broyage de bles : 5300 t. (cah. eh. P. 397) Pli cach 79500 -

B) Adjudicatmns a la surenchere 

Cheval: 1 tetc Gr iı gre 
Moulın nvcc instal. ıc trouvanl İı Cibali 

Ble: 30 t Publique 
Fer camelote: 40-60 t. aluminium camelote: ,, 

3-5 t. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Galvanize saçt n anyo (Ziraat Vek. ) 894 
Nazılltde yap. yatakhane bınasile bu binaya ait su, elcktrık ve lağım 

tesis. (DDY İzmir) S 894 
N zıllı istasyonunda yap. umumi heli binıısılc bu binaya it su, elek-

5225 

95 62 

Com. Ach Div. Kirkl ... reli 21-12 38 10 
Juge de paıx a Divanyolu Sul- 21-12 38 14 16 

taoahmct 
Ligue Aviation Turque Ilgın 2b· 2-38 15 
Com. Aclı Fabr Aeroplans Kayseri 27-12·38 14 

-
trik. ve lağım t~sis. (DDY lzmir) 89 

Pendık bak.teryoloji ımstıtüıü tamiratı dıt. Nafıa Mud ) \ 896 
Kon le tertibatını havi Sııryer tahrık aleti ıle komple çapr z ıle tef er· 

ruatı (DDY) ·'· 897 
Vakıf binası tamiri (Tnrs s Vaid. Me ur.) \' 898 
Pamukçuluk kitabı bastır (Yeşilköy l ohum isi h 1 tas.) \ h98 
Battaniye (Tophane Lvz.) Y 898 
Torba muşambalarının dıkımı (İnhis U. Mu ,) • 899 
Arap aabunu (lnhis. U. Mud.) ~' 899 

iciels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat Turc 
6.000 piece de gabions d'une valeur estimative de 'f 

29.580 Ltqs. Seront acbetees par voie d'adjudication soııJ 
pli cachete le Vendredi ı 3 janvier 1939 a 15 b. 30 &

0 

local de l'Administration Generale a Ankara. lo 
Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre ' llb 

la Presideoce de la Commission le jour de l'adjudicatio' t~ı:n 
jusqu'iı 14 b. 30 leurs offres, uoe garaotie provisoire de ~rk 
2.218,50 Ltqs. et les c rtificats exiges par 1 loi. ~~:t 

Les cabiers des chargcs sont en venle au prix dt .-1,, 
148 ptrs. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaşa. . i, 

(9125) 3 _, 

Koyun ve kuzu eti, ekmek ve sadeyağ (lzmir Lise ve Ortaok. SA~ 
.\ 900 

Maraton kulesine ıki neon ziyuı yap. (Ank. Beled.) .\~ 900 
Tavukçuluk binaları inş (Nafıa Vek) .\ 900 
Bo zin deposıl iskclcs· inş. dzmir Nafıa Müd. ..\! 900 
Deri palto (DDY) X 900 
Halkalı Ziraat mrk yap tamirat (lıt. Nafıa Müd.) • 900 
Kaputluk \re elbiselık kumaş (Tophane Lvz.) X 900 
Kuru 111oğan ve un (Amasya Alayı SAK) X 900 
Sndeyağ' (Orman Kor. Genel Komut.) .Y 901 
Ahıap köprü inş. (Muş Vil.) .\• 901 
,. ualece (Kastamonu Vıl.) :\~ 902 
Hükamet konağı inş. (Nazimiye Mal üd.) .Y 903 
Kumaş (İzmir Lise ve Ortaok.) X• 904 
Eloise (Dcnizbank lst. Şub.) .X 905 
Balıkçı muşambası (Ank. Beled.) ~\• 905 
Kireç ve dolomııtin Bartın &uyu nakli (Sümerbank Damir ve Çclı~ 

Fnbr.) l\• 907 
Ekmek Niğde C. Müddeiumum.) :\" 907 
Bakır kazan (Taphane Lvz.) X 908 

n " " " 
.\ 910 

* ete kömürü (Kırklareli Orman Dir.) .,'; 912 
Kuru kayısı ve k. üzüm (Tophane Lvz.) X 912 

Memento des Fournisseurs 

Mardi 20· 12-938 

Baıns en tôleı galvanıs s (Miniıt. ~griculture) No 894 . . b 
Constr. dortoır et installdlion rlectrıque travnux de canalısatıon (C 

de Fer Etat lzmir) No 894 t) 
Constr. W. C. et instııllation elcctrique et eau (Ch. de Fer Et• 

No 894 ı) 
Rep. a la bat. instıtut bncteriologıque iı Pendik (Dir. Trav. Pub I• 

No 896 . . . . . 0e 
Machine d'actıon Baryer a dıspoaıtıf et lınes de passage (Ch 

Fer Etat No 897 
Rep. bit. Vııkoufs iı T rsus (Prepose Vakoufa Tarsouc:) No 895 

9
ti 

lmpres•ion de livres (Station Reforme Semence iı Yeşılköy) No 8 
Couve,tures en 1 ine (lnt Tophane) No 898 
Confecti n des sacs en toile ciree (Oir. G n. Monopolea) No 899 
Savon noir (Oir. Gen. Monopoles) No 899 t 
Vıande de mouton pain et beurre (Com. Aoh. Ecole Secondaire e 

Lyc es İl lzmir) No 900 Ank•r') 
,lnstal deux lumi · res Neoin nur la tour Marııton (Mun. 

No 900 
Constr. bit. pour poulailler (Min. Trav. Pub ) No 900 

,, d 'pôt de benzine et Mbarcadaire (Dir. Trav. Pub. lır:Pir 
No 900 

Paletots en peaux (Ch. Fer Etat) No. 900 
R~p. iı la bat. ecole agricole (Oir. Trav. Pub. lst.) No. 900 
Etoffe pr. capoute et costumes (lnt. Tophane) No. 90~ 
Oıgnons et farine (Com Acb Mılit. Amasya) No. 900 
ö urre (Co:.n. Ach. Command. Gen Prot. Forets l t.) No. 901 
Constr pontı en boiı (Vil. Muş} No. 901 
M dicaments (Vil. Kastamonu) No. 902 flls' 
Conıtr. konak gonvernemental iı Nar:imiye (Oir. Bureau Fiscal 

zımiye) No. 903 ()4 
Etoffe (Com. Ach. Ecoles Secondaires et Lyctes İl İzmir) No. 9 

Costumes (Dır. Denızbank Suc. lst.) 905 f'•' 
Transport d'eau Dolomot n Bartin et cbaux (Fabrique Ac:ier et 

Karabük Sumcrbank) No 907 
Pain (Procureur Gen. Ni~de) No. 907 
Chnudron en cuivre grands et pılet (lnt Tophane) No. 908 
( baudrons (lnt. Tophane) No. 916 
• Ch3rbon de boıs (Dir. Forets Kırklareli) No. 912 
Abricots seca ot raiıins sacs (Int. Tophane) No. 912 
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