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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Ziraat Kongresi açılırken 
Memleketin erı önemli inkıliiplarından birini daha kucaklayo

ruz.- On beş senelik genç Türkiye kemal deuresine 

girmeğe hazırlanıyor. 

Yurdumu:ıun ziraat bayatını, 
"8yln varlıtını, istihsal sahası· 
bı daha ziyade bir inkişafa 
!naa:har kılmak için devletin ye· 
•i tedbirlerle yeni projelerle 
İfe başlameğa karar vermesi 
hüyük inkılibımı:ım safha safha 
terakkı ettiğini gösterir. On beş 
•ene içinde yapılmış olan iktısa
di hareketlerden alınan neticeler 
daima müıbet olduğuna gclre 
ıiraat mevzuu etrafında yapıl
lbaıı kararlaştırılan hareketle· 
tin dahi çok faideli neticeler 
"ereceğine şüphe edilemez. Çün
lcü ziraatın en esaıh bir kaide
li vardır, yani ne ekersen onu 
hiçersin f Ziraat ıiyuetinde ltu 
kaidenin daima canlı eserler 
'Yll~utfe getirditini biliyoruz. Bil· 
u;. medeni ve müterakki mem
leketler ltu kaidenin dıfına çı. 
lcarnaz lar. Oralarda toprak ve 
tohum hayat kaynatı için birer 
•eı.noldur. Memleketimiz gibi 
lcabiliyeti tabiiyeıi çok zengin 
olaa ycrlertle ziraat dev adırn
latile ileri ıitmiştir. Tabii lıay· 
"•kları ilim kuvvetile, azimle 
İdare etmek nyesinde elde edi
lecek olaa şey tam manisile 
~ir varlık vücude getirecektir. 
'to•ıre için Ziraat vekaletinin 
b•zırladıtı raporlara, eserlere 
Uz gezdirenler bu yeni iakıli
~ırı pek kıaa bir zamanda mey
~. verecetini kolaylıkla anla
hcaklardır. 

Biz koni'reyi mütehassıs dok -
~0rların bir koH61tasyonuna 
erızetiyoruz. Fakat daha ev

~el aile doktoru olan Ziraaat 
•kiletinin vaz etmit olduğu 

ttthiıin isabetini göstermek i
~irı bir konaültaayon ... Kongre 
'çıhrken bizim de gönlümüz 
tôıümü:ı açılacaktır. Çünkü 
'ernleketin en eski derdine ça
•tler bulunmuş oluyor. Bu ça· 
•tteı- toprakla alıiltası olan ve 
"ıilyon rakkamlarile çevrilmit hü· 
>'Gk bir kitlenin vıırhtını kuv 
~tlendirccek, hayatını yüksel
~ Cek, yüzünü güldürecektir. 
~ Gatahaillerimizi bu güne ka 
~ 'r ıörenete tabi olarak yetiş· 
/en ziraat muhiti, artık orta· 
'" kalkıyor, çiftçilerimiz büa· 

" 
~ "•nşe Şehadetnamesi 
•rnıeğe salahiyetli kılınan 

ticaret odası 

:'ıı ~ılletlet cemiyeti umumi ki· 
~l~İgi 22.11.38 tarih ve C. L. 
tG 1938. il. B. sayılı yazıaile 
'ltırük formaliteleri•in satie· 
~l lirHmesi hakkındaki beynel
~~l mukavelenin 11 inci mad
\;I ahkamına tHfikan Çekos· 
1- .'lcya hükumetinin J 5.10.38 
~ libinden itibaren ihracat em· 
\•ı için menşe şehadetnamesi 

•na -cheb·Egcr,, ticaret •· 

biltün yeni bir muhite ulaıtırı· 
hyor. 

Onlar bundan sonradırki, 

toprağın kıymet ve önemini da· 
ha canlı olarak anlayacaklar
dır. Çiftçiliti yalnız ekin yetif· 
tirmekten ibaret telikki eden
ler Sanayi fabrikaları kadar e· 
hemmiyetli olan ziraat unatla
rının da köylerden başlıyarak 

derece derece kasabalara kadar 
yayılmasile kendilerine refah ve 
servet temin edebilecetini gÖ· 
rece klerd ir. 

Görraelıı: hadiseai köylümü
zün en ziyade inanacatı işlerin 
biricik misalidir. Köylll ıör· 
meyiooe akıl erdiremez. Onun 
mantıkı böyle kurulmuftur. Bu 
gü.ne kadar devletin yaptığı bü
tün fedakarlıkların tam semere 
vermemesinin Hbelti de budur. 

Köylüye faitieli olan itler o· 
nun ırlizö önüade yapılmamış· 

tır. Ona inandırıcı eserler ıös
terilmcmiştir. Onun kendi bil
gisi, daha kuvvetli bir bilıi ile 
yine onun gl>zü önün .. • muka
yese ettirilmemiştir. Binaena• 
leyh köylüye inan gelmemittir. 
Bu mütaleanın dotruluğunu ba
zı viliyetlerde köy yakınında 

veya köylü arazisinde ve yahut 
köylünün mesaisile kurulan 
müesseseler.len alınan iyi ne· 
ticelerden anlayabiliriz. Ziraatı 
terakki etmiş ve iktisadi şart
lara uygun olarak iyi ranch· 
man vermiş elan mıntakalarda 
muhakkak ki köylüye inan 
gelmiş, çalışmış ve muvaffak 
olmuştur. 

işte Ziraat kongresinin proje· 
lerintle köylüye inan getirici 
kuruluşların ayrı nir hususiyet· 
le teshil ed ılmiş olmasıdır ki 
bizde yeni ziraat kalkın111ası i
çin sarf edilecek gayretlerin, 
yapılacak hamlelerin mutlak 
bir muvaffakıyetle neticelene 
ce§'i kanaatini husule getirmiş
tir. 

Biz inan getirdik. 
Köylü de inan getirecek ve 

yurdun ziraatcısı da, çiftçisi de 
yeni bir imanla bu işi başara

caktn. 
LUTFİ ARİF KENDER 

•• m 

daları ile ticaret sanayi ve es
naf merkezi yerine yalnız "Hra· 
dec krllove,, ticaret ve sanayi 
odasını salihiyettar kıldıQ'ını 

bildirmiştir. 

Karnaro Adaları İtalya 
rümrük hududlarııhariçindcı 

bırakıldı 
17.11.1938 tarih ve 1794 sa· 

yılı kararname ile, Karnaro a
daları italyan ıümrük hududu 
haricinde bırakılarak mevcut 
Karnaro serbeat mıntakasına 

bajlanmı9tır, 

Ziraat Kongresinin Mesaisi 
İstanbulu en yakından 

alakadar eden mevzular 
Meyvacılık, Bağcılık, Sebzeciliktir. 

Teklif Olunan projenin esasları 

( Oünki nushamızdan devam ) 

h.- Meyve haa,labnın en iyi 
bir şekilde kıymelle'ldirilmesi 
bu ınakaatla mühim meyve ia· 
tihaal mıntakalarındll meyve 

ha1ılatının tam bir şekilde kıy
metlendirilmesini mümkün kılan 
meyve muhafaza, işleme ve 
sevk mahallerinin tesis edilmesi. 

işte bu eua noktalar, mem• 
leket meyvecilik organizayonu
nun kurulması e11Baında önce 
alınma11 lizımgelen tedbirleri 

göstermektedir. Bu orıanizaa· 
yonu vücude getirirken şimdiki 
halde meslek •damlnının nok
sanlığı dolayııile ı~z önüntle 
tutulması lıiumgelen bir zaru• 
ret vardır: O da, meslek adam
larını mümkün olduğu niabette 

muhtelif müeaaHeler için müş
terek olarak kullanmaktır. 

MeaeJi meyvecilik mfie11ese
lerini diger ziraat müc11eaele-

riyle ve bilha11sa bağcılık ve 
sebzecilik istaeyonları vesaire 
ile bir aratia kurmak suretile 
bu makaadı temin etmek müm
kün olacaktır. 

Vücude getirilmek iatenilen 
organizasyen meyvecilik için 
bu aıün mevzuu bahs olan müb
rem iktiaadi meseleleri hallede
cek bir mahiyette olmakla be· 1 

raber istikbalde vukubulacak 
hakiki inkişafın timdilik iake· 
letini teşkil edecektir. 

B.- Bağcılık orıanizasyonu 

için birinci derecede ehemmiye
ti haiz olan ve bu organizasyo· 
nun Luruluşunu tayin eden esas 
noktalar şunlardır : 

a.- Pek çetitli olan Türk 
üzümlerinin tesbit ve lı1'ydı, ve 
bu çeıitlerin ticarette ve üzü-

mün kıymetlendirilmcainde e· 
hemmiyeti haiz olan evsafının 
teıbiti. 

b.- Bağcılığın memleket için

de mıntakalara ayrılışı ve çe
şitlerin muhtelif maksatlara gö
re kullandıklarına nazaran yine 
mıntakalara takaimi. 

c - Muhtelif bat mıntakala-
rının üsümden istifade şekilleri 
uzum ve üzüm mamulitınıo 

mahreci bakımından farklarının 
tetkiki. 

d- Mantari hastalıklar ve 
böcekleria mahaul ve:aama kül· 
türüne ve bilhaua flokaeramn 
umum bağcılık organizasyonu
na tesiri. 

e- Batların iyi bakılabilme
ai için köylünün yetittirilmeai 

ve bağcılık teknitine vakıf e· 
lemanların yetiftirilmesi: 

Bu esas notlar bu huauata 
birinci derecede alınacak ted
birleri tayin etmekle beraber 
bütün tedbirlerin üatünde ha- 1 

"' kim olan düşfiuce: iktisadi 
sebeplerden ve bidayette elaman 

aokaanlıtından dolayı ihtiyatlı 

-ıavranmalc:tadır. Birinci dere
cede yıtlnız bajcıhğın vtı mala· 
recin inkişafı için mühim elan 
t .. iaat yapılmalı ve imki11 bu· 
lundukca bağcıhk için yapılacak 
bu teaiut diğer devlet tHiaatile 
meaeli nebat yetiştiri'·enin di
ter bir ıubeai elan meyvecilik
le beraber kurulmalıdır. 

Yeni kurulacak orıanizaa

yen, bağcılığı zorhyan iktisadi 
güllilkleri karşıhyacak tekilde 
olmalı ve evvel emirde ileride 
inkişaf edeeek olan organizas
yona bir temel teşkil etmelidir 

C- Sebzecilik organizasyonu 
için nazarı dikkate alınması 

lazım ff\len uaalar: 
Kısmen memleketin azel ta

biahnda mevcud olmakla bera· 
ber kısmen de pazarların, bü
yük fehirlerin ve dilnya pazar
larının ihtiyaçlarile alakadardır. 
Bunların yaaında turfanda seb
ze pazarlarının, turfanda sebze 
yetiştiren böll'elerde, mabıul 
yetiştirme tekniti üzerindeki 
talep ve arzular da mühim bir 
rol oynar. 

Sebzecilik or,.anizaaroaunun 
kurulmasında birinci aırada ıe· 
len önemli noktalar funlardır. 

a- Sebze çeşitlerinin teabit 
ve kayıtlerının yapılmasının lü
zumu, ticaretteki adlarının tea· 
bit ve tayini ve bu çeıitlerinin 
ticaret ve iatihlik noktai nasa· 
rından en mühim vasıflarının 
karakterize edilmeai. 

b- MemJekette aebze ziraatı 
yapan mahallerin halgelere 
ayrılması, aynı zamanda fatih· 
sal bölgelerinin iç ve dıt pa
zarlar ihtiyacı için, iklim naıa
takalarına fÖre, birbirini takip 
eden seriler halinde mahıul te
min edecek aurette tanzimi. 

c- Yaş sebze ve kuru seb
ze, konserve Hbze halinde is
timal edilen Hbze nevileri ve 
mahıulibnın muhtelif iatihaal 
Wlrelerine ayrılmaaı. 

d- Sebze çeşitlerinin iılahı 
ve tohumluk yetiştirilnaeıi. 

e- Memleket aebzecilitinde 
çalışacak anlayışlı elemanların 
yetiştirilmeai ve ltilhaaaa bunla
rın teknik veaaite müracaat e· 
derek sebze yetiştirilecek olan 
istihail b8lgeleri için lüzumu. 

f- Sebzeleri• iılenmeai ve 
nakliyatile utraşan mahallerin 
ve nakliyat ıartlarınıa düzeltil· 
•eai. 

Yukarda sayılan hu mühim 
eaaalar, ıebzecilik orraaizaayo
nunun kuruluıunu birinci dere· 
cede tayin ederler. Fakat mey
vecilik ve batcılıkta oldutu 
ribi buradacla her şeyia fev· 
kinde nazarı ittibara alıomaaı 
lizımrelen ·bir nokta vardır: 

(Devamı var) 

a) M Ü NA K A SAL A R 

inşaat · Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

lstanltul Belediyeainden : 

Ketif bedeli İlk teminata 
S5ğütlüçeşme·Kurbaialı dere yol•nun 
tamiri 1000 liralık iş yaphj1na dair vesika 1306,42 97,98 
Erenköy-İçerenköy yolunun katranlan-
ması 1000 liralık iş yaphğıoa dair vesika 1191,70 142,48 
Kurbağalı dere Göztepe-Sahrayıcedit 
yolunun katranlanması 2000 lirahk it 
yapbğına dair vesika 3823,60 286,77 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı yolların tamirleri ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile fartna· 
meleri levazım müdtirlüjftncje görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu gibi itleri yaptıjına 
dair ihaleden sekiz iÜn evvel viliyetten alacakları fen 
ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalar'ile ve hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 9. 1.939 pazartesi ıüoil saat 14 buçukta daimi encü
mende bulunmalıdırlar. 

IAçlar, Klinik ve ispençiyari alfıt: 

lstanbul Levazım Amirligi Satınalma Komisyoaundan 

İki adet dişçi fötöyü ve iki adet krafuar 11.1.939 
çarşamba günü saat 14 de T opbanede İstanbul le•aıım 
amirliği satmalma komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 1400 lira ilk teminatı 105 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni ve
sikal.ırile beraber belli saatte komisyona ~elmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektlrlüğünden: 
Kurumumuz talebeleri için &fağıda isimleri yazılı 4 

kalem elbise, palto, tayyör kapalı zarf usulile eksiltmeye 
koou!muştur. 

İhalesi 10.1.939 cumartesi rünü saat 10 da rektarlük 
binasında müteşekkil komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 18536 teminat 1390,20 lıradır. 
Teminat ihale saatinden bir saat evveline kadar ko· 

misyon reisliğiae ıeılim edilecektir. 
Daha fazla izahat ve parasız ıartname almak isteyen· 

lerin enstitü yurd imirlii!•e müracaatları. 

cınsı 

Erkek elbisesi 
,, palto 

Kız talebeye palto 
,, ,, tayyör 

aded 
434 takım 
139 

10 
34 

beherinin muhammen 
fiata teminatı 
30 lira 

32 " 
32 " 
22 " 

1390,20 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Beher metreıine tahmin edilen fiat 38Q kuruş olan 8500 
metre lacivert kumaş kapalı zarf usulile müaakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 5.1.939 pertembe günü saat 11 dedir. 
lık teminatı 2422 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 
112 kuruş mukabilinde M. M· Vekaleti Satınalma komis
yonunda verilir. isteklilerin kanunun 2, 3 ilncfi maddele
rinde yazıla vesikalarla teminat ve teklif mekluplarını iha
le saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. 

* • * Beher çiftine tahmin edilen fiat 4.S kuruş olan 
32000 çift okur .kundurası kapalı zarf u!ulile eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 4. ı ,93g çarşamba g6ntl saat 1 1 dedir. 
ilk teminatı 8370 liradır. Evsaf ve ıartnamesi 712 kuruşa 
Ankarada komisyondan alınır. Eksiltmesine gireceklerin 

2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
saikle beraber teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasalar ve Müzayedeler List:esi 

Cin•i Şekli Muhm . bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sa·ıt 

a Münakasaıar 

lnfe&t, Tamirat, Nafıa lşlerl, M lzeme Harıta 

Sötotlll çeşme-Kurbağalıdere yolunun tamiri 
Erenköy·İçereaköy yolunun lcatranlanması 
Kurbafalıdere·Göztepe-Sahrayıcedit yolunun 

katraDlanmaeı 

Paıabalıçe fabrikasında betonarme döşeme ino. 
v.•. (temd) 

aç. eks. 

.. 
n 

" 

lll9lır, IUlnlk ve lap•nflyert alftt, Hastane Law. 

1306 42 
1899 70 
3823 60 

15202 40 

Diıçi fotöyü: 2 ad . ·knşuar: 2 ad. aç. eks. 1400 -

Menaucet, !:ibis&, Kundura, Çamafır v.s. 

Erkek elbiıeıi: 434 talc.-palto: 139 ad -kıs h • 

lebeye palto: 10 ad .-t:ıyyör: 34 ad. 

Lacivert kumat: 8500 m. 
Okur ltunduraeı: 32000 çift 
Lacivert elbise: 70 tak.-gri elbiseı 70 tak. 

kaoalı z. 18536 -

" .. 
aç. ek•. 

m. 3 80 
çifti 4 45 

MobllJB va bOro efyası, Mutamba-Hah v.s. 

Vali konafı için mobilya (temd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yaQlerı v.a. 

B. yafı: 23 le, - 8. B. yafı : 23 k. - valvalin: 
14 k. • ru yağı: 48 k. 

MOtafarrlk 

Su lcovuı: 90 ad.·yangın kancası: 12 ad.- kan
calı ip: 12 ad.-yangın merdiveni: 6 ad .-yan· 
gın •Öndürmc lleti: 12 ad.-reınici feneri: 30 
ad.-yanrın tulumbuı: 6 ad.-remici feneri: 34 
ad.-ıu kovası: 8 ad .-çamaşır urra .. : 2 ad. 

imdadı 111bht otomobili: 2 ad. (tema) 
Motopomp: 5 ad. (temd) 

pu. 3710 -

pu:. 

97 98 
142 48 
286 77 

105 -

1390 20 

2422 
8370 -

280 -

lıtaabul Belediyesi 
n ., 

• n 

inhisarlar U . Mild. 

Topbaae Lvz. SAK 

9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 
9-1-39 14 30 

J-1-39 15 -

11-1-39 14 -

YOkıek Ziraat i.D1t. Rek. Anlc. 10-1-39 10 -

M. M. V. SAK 
n ,, 

Ankara BISlge SHat Ok. Dir, 

5·1-39 11 -
4-1-39 11 -

11-1-39 15 -

SeyhaA Villyeti 6·1·39 11 -

Ankara Lvı: . SAK 28-12-38 11 -

Ankara Lva. SAK 28 12-38 10 -

Asakara Belediyoai klsausauevvel 938 aoauna kad a 
,, ,, ,, " " Bornovada mevcut şehir haritası tadilan ikmal ve 

milıtakbel imar pl!nı tanı:imi işi 
1050 - 79 -

• 
Bornova • 25-12-38 itib. 45 rin 

Mudanyada yap. anıt maketi miıabalcaaı Mudaaya .. 1-2-39 a kadar 

Erz•k Zahire, Et, Sebze v.s. 

Çubuk makarna: 25,5 t.·kesme makarna: 25,5 
t.-tel ıehriyesi: 6250 k.·arpa şohrıycsi: 6250 
k. (temd) 

pu. 12052 30 903 92 Tophane Lvz. SAK 2-1-39 15 -

12-1-39 11 e kadar Küp ve kristal ecnebi fekeri 
Zeytin yatı: 11 t . aç. ek&. 6050 - 453 75 

T. Şelcor Fabrikalar A. Ş. 
Tophane Lvz. SAK 5-1-39 14 -

31-12-38 14 30 
26-12-38 10 30 
26-12-33 10 -
26-12-38 11 -
26-12-38 14 -

Arap aabnnu: 3 t. (temd) 
l.panak: 40 t. (to•d) 
Lahaaa: 30 t. n 

Prau: 40 t. 
" Kereviz, pastırma, kuru biber, hiDdi, balık, ay-

va, bavuç v .•• uaak 

b Müzayedeler 

Multtelif Cfya: 152 kal. 
Beyıir: 3 .. 1.-katır: 1 ad.-beygir derisi: 2 aa. 

.. 

n 
paı:, 

• ,, 
n 

aç. art. 

• 

Ankara Bölge Sanat Okulu DirekUSrlüğünden: 

it. o 14 

Okulumuz talebleri için miktar •e fiatları aşağıda ya
zılı 100 takım elbise açık eksiltme suretile yaptırılacaktır. 

Şartname ve nümuneleri görmek istiyenler hergün okul 
direktörlüğiine gelmeleri ve eksiltmeye gireceklerin de 
154 lira tutan muvakkat temi11atlarile ve kanunun icabet· 
tirdiği belgelerle birlikte 1 1 .1.939 tarihine rastlıyan çar· 
ıamba günü saat 15 te okullar sağışmanlığında toplana· 
cak olan alım sabm komisyonunda hazır bulunmalar1. 

cinıi miktarı fi atı tutarı 
Licivert elbise 70 takım 21.50 645 lira 
Gri elbise 70 ,, 20.00 1400 ,, 

Mobilya, Ev ve BDro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Seyhan Vilayetinden : 

Vali kanatma alınacalc 3710 lira muhaaımen bedelli mobilya açık 
e'uiltmesine tayin ve illn olunan vakitte istekli çıkmadıfmdan sahn· 
alma iti paz:arlıkla yapılacakhr. 

Pazarlık 939 sene iklnclklnunun alhncı cuma rilnü ııaat on birde 
Villyet Daimi Encü .. eni•de icra edtlecektlr. 

Muayyen Vllkitten evvel yatırılmış bulunaıaaı lbım gelen mu'fakkat 
parasi milctan 280 liradır. 

isteklilerin paz.arhk gün ve saatınde ya hız.zat bulu'lmaları veya 
noterlikten muaaddak vekaletnameyi haiz. bir vekil bulundurmalan li · 
aımd1r. 

lnhi .. rlar U. Mid. 
Ankara Lva. SAK 

,, ,, 
,, ,, 
" n 

B. ~. Yolları Sirkeci 3-2-38 10 -
Ankara Lv.ı. SAK ADk. Hacıalc- 30-12-38 

koprti atpaurıada 

Mahrukat Benzin-Makine x:ı.ğlarıv.s. 

Ankara Levazım Amirliği SaboalmA Komiıyenundan: 

Aşağıda cios ve miktarları yazılı yağlar alınacağından 
talihlerin teminatlarile birlikte 21.12.938 çarşamba günll 
saat 1 l de Ankara levazım Amirliği satınalma komiayonu~ · 
na gelmeleri. 

Kilo 
23 B. 
23 B. 8. yağı 
14 Valvalin 
48 Ga:syağı 

••• 

l 82 ton kömür alınacaktır. Bak: N:ıfıa vekaleti İst, Elek • 
trik jşleri U. Müd. ilAnlarına. 

1 M ü t e f er r i k 
Ankara Belediyesinden: 

Teırioisani ıonuna kadar tekliflerini vermeleri ilin 
olunan belediye içio alınacak benzin motörlü tek ve çift 
yataklı iki adet imdadı sıhhi otomobili için hını fabrika
ların müracaatı üzerine müddet kacunuevvel 938 sonuna 
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ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
========= 23.12.938 

Fi atlar 
CiNSi At•iı 

Kr. Pa. 

Butday yumuşak 5 25 
,, aert S 5 

n kızılca 
Arpa Anadol 4 12 

Ketentobumu 13 -
Çavdar 
Arpa yemlik 4 25 
Yulaf 

Peynir beyaz 
Ceviz kabuklu 19 20 
CHiziçi 
Kuıyemi çu.-alh - -

Pamuk Maydo• 41 20 

K. Fındık 42 20 
Tiftik deri 72 

Tiftik O~lak 
SuHm 19 17 
Yapak Anadolu 50 ~ 

,, Trakya 

Börülce 8 22 

M111r aarı 4 27 

Yukan 
Kr.Pa. 

s 35 

77 10 

19 20 

4 30 

Butday 
Arpa 
Kepek 
Un 
Çavdar 
Nohut 
M11ır 

Mercimek 

Gelen Ton 
512: 
t44 
90 
4~ 
16 
22 
45 
34 

Kutyemi 15 
~K:.:...c~e~v~iz:,._~~~~~--~~ 

Giden 'foO 

Arpa 49 
Kuıyemi 5(l 
Kepek 99 
Tiftik 32 
Faaulya 15 
Susam ~ .....::..;..::;.::.;::. _______________ _ 

Dış Fiatlar 
Llnrpul 3 oı Butday 

n 

n 

Arpa 
Mı•ır 

Şikago 2 97 
Vinipek 2 75 
Anvera 3 Ol 
Londra 3 ~ 

Keten T. : • 6 34 
Fındık G. :Hamburı --so L. : • • 

·~!~2992~~~!!'!"!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
kadar uzahlmııhr. Şimdiye kadar tekliflerini vermiye~ı:: 
riıa bu müddet zarfında belediyeye gindermeleri ıl 
olunur. 

· · · te~li· * • * Belediyemize alınacak lteı motopomp ıçıo ıs ,ti 
lerin tekliflerini teırinisani 938 sonuna kadar verınel tı 
ilan edilmiıken bau fabrika mümessillerinin w müra~•:d 
üzerine tekliflerillİ yetiıtiremedikleri anlaııldıgındau ıŞ ·r • tı • 
miiddet kinuouevvel 938 ıonuDa kadar temdit edilm•f .. ~~ 

Şimdiye kadar tekliflerini yetiştiremiyenlerin bu oıU 
det zarfında ıöndermeleri ilA11 olunur. . 

Mudanya Belediyesinden: . 
Mudanya'da mütareke müzeıi binası kartııındaki al•11~ 

da yaptırılması mukarrer anıtın maketi müsabakaya ~' 
nulmuıtur. t· 

Müsabaka 2 ıubat 939 tarihinde nihayet bulacaktı 
Anıt için tahsis elunan bedel 36000 liradır. et 
Müaabakaya ittirik edecek heykeltıraşlardan ( ıoO ~ 

lira çamur parası hariç) birinciye 500 lira, ikinciye 
lira· üçüncüye 206 lira mükafat verilecektir. . JI' 

Bu işe ait evrak, fotograf ve planları görmek .v~ ~r' 
malftmat almak istiyenlerin güzel sanatlar akademısı 
törlüğ&ne müracaatları ilin oluaur. 

Bornova Beledıyesinden: 

Bornovanın mevcut şehir haritnsı tadilen ikmal 
takbel imar planı tanzim işi 25. 12 938 tarihinden 
müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 

Keşif bedeli l 050 liradır. 
Muvakkat teminat 79 liradır. ~' 
Eksiltme açık olarak 8.2.939 çarşamba gunu saat 16 

Bornova belediyesinde yapılacaktır. ı ır'' 
Şartnameler parasız olarak Bornova belediyesinden 8 

·ıı· caktır. ·e ı 
Eksiltmeye girenlerin kanuni ~eraiti haiz olmaları ' 

tisas vesikası &östermeleri şarttır. 

ı' 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisycmund31 ·ili 

Aşağıda mi~tarları yazılı malzem~ pazarlıkla !atıP ,ııı 
nacagından taliplerin teminatlarile birlikte 28. ı 2.938 çt1r; 
ba günü satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Adet 
90 Su kovası 

12 Yangın kancası 

12 Kancalı ip 
6 Yangın merdiveni 

12 Yangın söndürme Aleti 
30 Gemici feneri 
6 Y angm tulumbası 

34 Gemici feneri 
8 Su kovası 
2 Çamaşır urganı 

Erzak, Zahire, f t ve Sebze: 
dıı": 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyo0110 
• 6·1 

ı 1000 kHo zeytin yatı müteabhit nam ve hesa::ı ıe~~ 
939 perşembe günü saat 14 de Tophanede lsta~ trııe .', 
zım amirliği sahnalma komisyonunda açık eksıl ııs3 Jı~ 
alınacaktır. Tahmin bedeli 6050 lira ilk teminatı I telclİ:J 
75 kuruşter. Şartnaqıesi komisyonda görülebilir'. :ııll I" 
rin kanuai veıikalarla beraber belli saatte kornı5Y 
meleri. 

14 
sa 
14 

içi 
g" 

fa 
30. 

ri 
p 
1 

y 

9 
l 

ı 
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İc;tanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan: 
lstaırbul Komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı içm 

146000 kilo kuru ot şartnamesi mucibince evsafına göre 
satın alınacağından pazarlığı 30.12.938 cuma günü saat 
14,30 da yapılacaktır. 

• • * İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı 
için 124000 kilo saman şartnamesi mucibince evsafına 
göre satın alınacağından paz:ırlığı 30.12.938 cuma günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

• İstanbul komutanlıtı birlikleri hayvanatı için 80 ton yulaf • • 
••rtnameai mucibince evsafına gllre aalın alınacağından pazarhtı 
30.12.938 cuma lfÜDÜ aaat 15,30 da yapılacaktır. 

Tiirkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve krist .. ı ec· 

nebi şekeri satın alınacaktır. Şartnamesi Bahçekapı Taı
han 42 numaradan isteyenlere •erilir. 

12 sonkinun 139 perşembe günü aaat 1 1 e kadar tek· 
lif mektubları şartname esaslarına göre kabul edilecektir. 

lıtanbul Levaı:ım Amirliği Satınalma Remiayonundan: 
Levazım amirliğine bağlı müeaseaat için 25500 kilo çubuk ve 

25100 kifo keame makarna ve 6250ııkilo tel, 6250 kilo arpafeh
riyeainin kapalı ı:arfla•eksiltmeıiode tekllf edilen fiat vekaletçe 
pahalı görüldüğünden pazarlıkla ekailtmeai ı.1.31 pazarteai a-ünü 
aaat 15 de Tophanede lataabul levazım amirliği aatıaalma komis
yonunda yapılacaktır. 

Hepaiain tahmin ltedeli 12052 30 kuruf ilk teminatı 903 lira 
92 kuruttur. Şartname ve nOmunesi komisyonda glSriilür. 1.tekH
lerin kanuni veaikalarile beraber belli aaatte komiıyoua gelmeleri 

• . "' 
3 ton arap sabunu alınacaktır. Bak inhisarlar U. Mlla. 

ilinlarma. 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik itleri Umum Müdürlüğünden: 

1- İdaremiz anbarlarınıa kıtlık ihtiyacı için 2490 sayılı arttır· 
ma ekailtme kanunu abkimı dalreainde açık ekailtm• ile 
muhammen bedeli (yerli kok oldutu takdirde 3276 lira aömi· 
kok olduj"u takdirde 4277 lira ve almaa koku olclutu takdir
de 4823 lira) olan 182 ton klimür satın alınacaktır. 

2- Ekıiltme 11.1.939 çarşamba günü aaat 15 te Metro hanın 

6 ncı katında toplanacak Arttırma Ekailtme Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- isteklilerin ı490 aayılı kanua mucibince icabeden vesikaları 
ve bu İfe ait (yerli kok için 245,70 lira; aömikok için 320,78 
lira alman koku için 361,73 lira) lık mu.akkat teminatları ile 
mGracaat etmeleri. 

4- Talipler her üç nevi kömürtleu yalnız biri için fiat verebile 
cekleri gibi her üç nevi kömür için ayrı ayrı fiat verf'\bilirler. 
Her Oç nevi kömftr için flat verecek olanların muvakkat te· 
minatları (361,73) lira olacaktır. 

5 - Bu işe ait ,artname ve mukavele projesi idaremizin Levazım 
Serviaiaden paraaız olarak tedarik edilebilir. (9391) 1-4 

" '""""'-~ 

D.D.VOlLARI i~tfTMf u. MUOURLUGÜNDEN 1 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 55 gurup çelik akümülatör 
ve teferrfiatı ile bet kalem kurtun akümülitc5r yedekleri 7.2.1939 
aalı günü saat 15.30 da kapah zarf uıulO ile Ankarada idare bi
naıında ıatın alınacaktır. 

Bu İfe girmek isteyenlerin 1762.50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vaaikaları ve tekliflerini aynı gGn saat· 
14.30 a kadar Komisyon Reialiğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire.inden, 
Haydarpafada teaellüm ve aevk Şefliğinden dai'ıtılacaktır. 

(9201) 3- 4 

KEMİKSiZ KADIN '\j 
Dünyayı hayrette bırakan 

KEMiKSiZ KADIN 
ELA ANTOSZOWNA 

GELDi 
Her gece TURAN lokantasında 

Bu müıteana 

KEMiKSiZ KADIN·ı 
muhakkak ~örilnilz 11 ! 

ayrıca Türklyede ilk d•fa, 
7 kişilik 

SATURNUS 
Baletinin fcvlı::elAde programı 
Cumarteai ve pazar günleri 

aaat 17,30 da tekmil artistlerin 
iştirak ile 

ÇAYLI DANS 
Flatlarda zam yoktur 

maaa anıaje ediniz 
Beyotlu: İstiklll Cadcleai 310 -

Telefon : 43977 ... ________________ _,ı 
1 

' 

İstanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatroau 

Tepe bata 

11111111111 

l 111 

1111111 

DRAM KISMI 

Yarın ak,am 

aaat 20,30 

Asmode 
5 Perde 

latanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

aaat 20,30 da 

KOMEDi KISM 

Mum Söndü 
Komedi 5 perde 

M0NAKASA GAZ!TESI Sayfa3 

1 fnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak beher kilosu 

( 14) kuruş muhammen bedelli (3000) kilo arap aa· 
bunu için 20.Xll.938 tarihinde elde edilen fiat li
yık hadde görülmediğinden açık eksiltmesi 10 fÜn 
temdıt edilmiştir. 

2 - Eksiltme 30.Xll.938 tarihine rastlayan cuma günü sa• 
at 14,30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacağmdan iıteklile
rin ihale için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme peralarile birlikte yukarda adı geçe• ko • 
misyona gelmeleri ilin olunur. 

(9400) 

• • • 
Muhammen B. " 1,5 Eluilt
Beberi Tutarı teminatı 

Cinsi Miktarı Lira Lira L. Kr. 
me 

saati -Dosya dolabı 3 adet 150 450 33 75 15 
Boya levnzımı 22 kalem 400 30 - 15 30 

1- İdaremizin Ya•ıan tazluı içia ~artnameıci mucibin· 
ce yaptırılacak ilç atlet cloıya dolaltı ile Tekirdağ ıarap 
fabrikası için satın alıaacağı ve 20. IO.Q38 tarihinde ihale 
edileceii ilAn edilen 2:1 kalem boya levazımının müfredat 
listeci tavzih edilerek yeniden açık eksiltmeye konmuıtur. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında göıterilmiıtir . 

ili- Ekıiltme 6.1.939 tarilaiae rastlıyan cuma g\lnü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve Mu.ba 
yaat Şubesindeki Alım Kemiıyonuntla yapılacaktır. 

iV- Şartname ve listeler para1ız olarak herına sözü 
geçen Şubede• alınaltilir. 

V- İıteklilerin eksiltme için tayin etlilen gün ve saat 
lerde ynzde 7,5 güvenme paralarile hirlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona ıelmeleri ilin olunur. (9304) 2-.( 

••• 
İdaremizin Afyonkarabiaarında şartname ve projesi mu

cibince yaptıracağı barut deposuyla bekçi evi inşaatı he
yeti umumiyesi ltirtlen açık eksiltmeye konmuştur. 

11 Keşif bedeJi baro t deposunu 4312.07 lira, bekçi 
evinin 2851.77 lira ki ceman 1163 lira 84 kurut ve mu
vakkat teminatı 537.29 liradır. 

lll- Eksiltme 28.Xll 938 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat t 4 de Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 36 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Umum Mldllrlilğil Levazım ve Mubayaat 
Şubesiyle Afyonkarahisar Müdürıüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İnbi1arlar 
Umum Müdürlüğü İnıaat Şubesinden veya mahallinin 
Nafıa Müdürlüğünden fenol ehliyet vesikası almaları lA
zımdır. 

VI- İsteklilerin kanuaen kenciaerinden aranılan vesaik 
ile Vinci muldecle yazılı fenai ehliyet ve yilzde 7,5 gü· 
venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (9009) 4-4 

• • • 

1- İdaremizin Paıabalaçe fabrikası ihtiyacı içia nu
muııeıi evsafıncıla 1000 kilo kazan sakızı açık eksiltme 
usulile 11atın alıaacaktır. 

11- Muhammea bedeli belıer kilosu 135 !curuı laesa· 
bile 1350 lira ve muvakkat temiaatı 1O1.25 liradır· 

ili - Ekıiltme 2.1.939 tarihine rastlaya• pazartesi ıünü 
aıaat 1 • de Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Numuneler herıün sözü geçen Şubede 1'6rülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ıiln ve ıaat• 

te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyoaa · ıelmeleri ilin olunur. (9171) 3 - 4 

İstanbul Büyükdere, Bahçeköy Belgrad 

Ormanı Öğretme Revir Amirliğinden: 

1- Devlet Demiryolları itin, atacı Müeaaeaece tealim edilmek 
üı.ere 100000 yftz bin adet kazma, kürek ve balta aaplarının ima· 
liyeai aıık ekailtnaeye konmu9tur. 

2- llııale 30.12.938 tarihinde Hat 11 de Balaçeköytle Revir 
Öğretme Amirliği Daireainde m6tefekkil Komiayon tarafından 

yapılacaktır. 
3- Muvakkat teminatı 187,5 lira olup Mile11e1eclen alınacak 

tezkere üzerine Ziraat Bankaaına yatırılacaktır. 
4- Şartnameaini ıörmek için tatil srlnlerindea maada herriln, 

ihaleye ittirak etmek için yukarıda yazılı gilo H . aaatte Büyük· 
dere, Babçe\töy Orman Fakültemi biaaaındaki Ötretme Revir 
Amirliğine müracaatları ilin olunur. (9216) 2-ı 

1 - İdaremiıio paşabahço fabrikasında yaptırılacağı ve 
26 12 938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15202.40 
lira muhammen bedeli beton arme döşemelerle sair 
müteferrik işlerin eksiltmesi görülen lüzum üzerine 
bir hafta ıonraya talik edilmiştir. 

11 Eksiltme 3. l.939 tarihine rastlayan sah günü saat 
15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Mühtırlü teklif mektubunu kanuni Yesaik ile lnıaat 
Şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 
gliYenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtıva edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
günü en geç saat 14 • kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili •eril· 
mesi lazımdır. (9409) 2-3 

• •• 
1- Şartnameleri mucibince sabo alıaacaiı ve 7 .Xl.938 

tarihinde ihale edileceli ilin edilen 50 kiloluk 150.000 
adet Ye 100 kilolu Le UIO.QOO adet tuz ÇUValıoıa muham• 
men bedeJleri tleğiıtirildli'intlen yeniden ayrı ayrı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen betlelleri 50 kilelukların beheri 2~ ku
rut hesabile 37MO lira ve muvakkat teminatı 2812.50 
lira; l 00 k.lolukların belıeri 43 kuruş hesabilo 77.tOO lira 
Ye muvakkat temiaatı 5120 liraclır. lz•irde teslim edildi
l'i taktirde beherino 50 kileluklar için ~5 san ti• ve 100 
kileluklar için de 50 aaatim zam edilir. 

UI- Ekıilt•e 2.1.g3g tarihine raıtlayan paıarteıi gü· 
ntl 50 lik çuvallar saat J5 te 100 lilk çuvallar saat 15,30 
da Kabataıta Levazım ve M-.bayaat Şubesindeki Alım 

Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartnameler 60 likler 1,87 lira Ye 100 lllkler 3.87 

lira bedel mukaltilinde İn\ıisarlar U•um Müdürlüğü Le· 
yazım ve Mubayaat Şubesile Ankara Ye İzmir Batmüdür· 
lüklerinden alınabilir. 

V Mühürlü teklif mektubuaun kanuni vesaik ile yDı· 
de 7,5 l'ÜYenme parası makbuzu Yeya banka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı nrfların ihale ıtınü ek
siltme aaatleriaden yarımfar saat eYveliae kadar yukarı
da ula reçeu Alım Kemiıyonu Baıkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilmesi lizımdır. (9170) 3 - 4 

• • • 
1- İdaremizin Paıabahçe fabrikası ıçın şartnamesi mu

cibince satın alınacak bir adet devvar va seyyar 
bir buçuk tonluk elektrikli iıkele vinci kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ll - Muhammen bedeli sif İstanbul 13000 lira Ye muvak· 
kat teminatı 975 liradır. 

Hl- Eksiltme 17.1.939 tarihine rastlayan salı günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak herıün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların mufaasal 
fenni tekliflerile beraber kataloklarını kaldırma in
dirme ve fen tertibatını açık olarak gisteren resim· 
leri kataloklarını birinci sınıf bir firma olduklarını 
göıterir evrakı ihale tarihinden en az yedi ılia &•· 
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürliğü Pabrikalar 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulün6 muta
zammıo vesika almaları IA:ıımdır. Aksi taktirde ek
siltmeye ittirak efliem~zler. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni Yenik ile beşinci 
maadede yaz.ılı eksiltmeye ittirak vesikası ve yüzde 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ZRrfların eksilt
me rünü en l'eç saat 14 e katlar yukarıda adı l'•çen 
Alı111 Komisyonu Baıkanhğına makbuz. mukaltilinde 
verilmesi lazımdır. (8816) 3-4 

Naha Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

ı- idaremiz. ihtiyacı için muhammen bedeli 3200 üç bin iki 
yOz lira ol.o 4000 M3 okaijen açık ekıiltme ile aatın alınacıaktır. 

2- Ekıiltme 6.1.939 cuma a-ünü aut 15 te Metro Hanıa 6 cı 
katında toplanacak olan Arttırma Ekailtme Komiayonuncia yapı
lacaktır. 

3- İateklilerin 2490 No. lu kanun mucibince icabeden vesika· 
ları ve bu ite aid 240 iki yüz kırk lira muvakkat teminatlarile 
ekailtme Komlayonuna relmeleri liumdtr. 

4- Bu işe aid tartname ve mukavelename projeleri idaremiz 
Levazım aerviainden paraaız olarak tedarik edilebilir. (9'l84) 3-4 

lmtiyu ..aalti " ,... ifl-t 
Di.Hktirl: lama.il Girit 
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Adreaae Tl:ll:rraphlque: 
letanbul - MÜNAKASA 

Tableau Synopti ue des A jud·cations Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de J' adjudic tion Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du Heure d'adjudicat estlmatif provlsoire Cahier dea Cbnrrea 
--~~--~--~------------.--~----~--------~--~---------~,---- ---

A) Adjud ications au Rabais 

Conatructlon-Reparation-Trev. Publ ics-Met~rlel do Constructıon-Cartoarephle 

R~p. ı route Sögütlü-Çe4me. Publique 1306 42 97 98 Com. Perm. Munioipalite lıtanbul 9-1-39 14 JO 
Goudronnage •/routa Erenköy-lçcrcnköy. 

" 
1899 70 142 48 • 9-1-39 14 30 

" 
,, K urba2'alıdere·liöztepe n 3823 60 286 77 

" 
9-1-39 14 8~ 

Construction plancber en beton arme eto. a • 15202 40 - - Com. Ach. Econ Moaop. K.tache 3-1-39 15 -
la fabriquc de Paıababçc 

Produlta Chlmlques et Ptusrmeceutlqueg-lnstruments Senitalres- f ournlture pour Hôplteux 

Fauteuils pour dentiste ·: 2 p.· Crachoirs : 2 Publique 1400 -
pice••· 

Hnblllament - Chaussuras - Tlaaus Culra 

Etoffe bleue : 8500 m. 
Chaussuru pour ecoliers: 32ÔOO paircs 
Habit• bleuı: 70 oompletı· ld. gris: 70 com· 

plets. 
Habitı pour laommeı: 434 completı· Paletotıı 

pour hommmes: 139 p.- Paletots pour ~co· 
liorea : 10 p.· Tailleurı pour ecolierea: 34 
pieccı. 

Pli cacb 

" Publiqua 

Pli cach 

le m. 3 80 
la paire 4 45 

2045 -
18536 -

Ameublement pour Habitatlon et Bureaux-Taplsaerie ete. 

Articles d'ameublement pour le konak du 
vali (aj.) 

Combuatlble- Carburant-Hulles 

Huile B : 23 le.- Huile B. B. : 23 k.- Valva· 
lia : 14 k.· petrole : 48 k. 

Dfvera 

Seau : 90 p.- Crochets d'incendie : 12 p.· 
Fil avec crocbet : 12 p • Echclle d'incen· 

die : 6 p.· Extincteur d'incendie : 12 p.· 
Lnnterne de matelot : 39 p . Pompa İl in· 
cendic : 6p.· Lanterneı de matelot : 34 p. 
Seau : 4 p.· Cordee : 2 p. 

Auto• de scoours sanitairc : 2 p. (•j .) 
Motopompe : 5 p . (aj .) 
Drasıement av•c modıf. de la carte et dres· 

•ement pl•n reatauration de la villc de Bor· 
nova 

Concourı maqut>tte atııtue a criger a Mudanya 

Provlalons 

Mııcaronis, vermicelles ete. (aj.) 
Sucre carre et criıtal de provenance Europ. 
Huiles d'olives : 11 t. 
Savon noir : 3 t. (aj .) 
Epinards : 4'> t. (aj.) 
Cboux : 30 t . (.aj ) 
Poirreaux : 40 t. (aj .) 
Celeri, choux fleur, viande de dinde, poissona 

ete. 

B) Adjudications a la surenchere 
Div. marchaadises : 152 lolcı 

Chevaux: 3 tetes·mulet: 1 t~te·peau de ehe · 
vauxı 2 p. 

Gre a gre 3710 -

Gre a gre 

- -
- -

1050 -

- -

Publique 12052 30 

- -
Publique 6050 -

n le k.. O 14 
Gre iı grc 

" 
n 

" 

Publique 
,, 

b) MÜ Z AV E O L 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyanundan: 

Üç beygir. bir katır ile iki beygir derisi levazım amir· 
liii satınalma komisyonu tarafından aleni müzayede ile 
satılacağından taliplerin 30.12.938 cuma ğünfi Hacı Ak
köprü'deki at pazanrıda bulunmaları. 

İıtaabul Defterdarlığından : 

Yıldızda Eski çini Falınikaıında mevcut on üç kalem makine, 
alit ve edevatı muhammen 644 lira as kuruş üzeri•den açık artır
oıa uıulile 9.1 .939 pazartesi günQ saat 14 do aatılacakbr. İıtek
lileria yüzde 7 ,5 teminat akçelerinl vakti muayyen inden evvel 
yatırarak mezkur gün ve saatte Milli Eml&k Müdürlüiünde top• 
lanan komisyona müracaatları. 

105 -

2422 -
8370 -
154 -

1390 20 

280 -

-

79 -

- -

903 92 
- -
453 75 

Com. Ach. lntend . lat Topbane 11-1-39 14 -

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank. 5-1·39 11-

" 
4-1-39 11 

Dir. Eoole Meticr• A.n kara 11-1-39 15 -

Recteur lnstitut AJTicole Ankara 10-1-39 10-

Vilayet Seyhan 6-1-39 11 -

Com. Ach. lntend. Ankara 

Com. Ach. latend. Ankara 28-12-38 10 -

Municipalite Ankara Ju•qu'a fin Deeemlne 938 

n " • 
" Bornova 45 joura a partir du 25-12-38 

" 
Mudıtnya Juaqu'au 1-2-39 

Com. Acb. lntend. lat Tophane 2-1-39 
S.A.T. Fabrique de Sucre 12-1-39 
Com. Ach. lntead. lıt. Tophaae 5-1-39 
Com. Acb . Econ. Monop K.tache 31-12-38 
Com. Ach. lnt. Ankara 26-12·38 

" 26-12-38 

• 26-12-38 

" 26-12-38 

9 eme Expl. Cb. Fer Etat Sirkeci 3.'>.39 
Com. Ach. lntend. Anlc. Marcae 30-12-38 

Hacı Akköprü Aak. 

Ankara Defterdarlıtından : 

15 -
11 -
14 -
14 30 
10 30 
10 -
11 -
14 -

10 -
- -:J 

Muhammen &.edeli teminatı 
Ciasi adet kiloıu Lira K. Lira K. 

Matbaa tlb maldne•i 100 60 
Makineli merdiven 21 l 81 
Kapu pencere 123 70 9 28 
Çubuk demir 60 4 50 
Kapı ve p•Dcere 36 20 2 72 
Muhtelif ciaı hurda uya 19 63 1 SO 

Yukarda evsafı yazılı makine ve nir efyHın 6 . 1.831 cu•a 
ıün&ı aaat 11 Defterdarlıkta mfitetekkil komiıyonda ayrı ayrı iha
leleri yapılacatından iateklilerln adı gecen gGn ve saatte komia· 
youa müracaatları 

Kızılcahamam Malmüdiirlüğünclen : 

1380 lira muhammen bedelli E.Jdelek kereıte fabrikHı ve mal· 
zemeainin aatıtı on ıün uzatılmıştır. Satıı 2. 1.939 tarihinde yapı · 

1 Müteahhitlerin Takvimi 

------~----~~~~ 
Sah 21·12·938 

Oaktidar adliye •inaaı inf. (İat. C. Müddeiumum.) .:\! 962 
Kuru odun (Amaıya A.k. SAK) .,! 902 
Muhtelif boylarda fOrrea, ıhlamur, ta• ve ceviz tahtaları (lıt. Bal.)~ 
Ataç ve fidan (lı•. Beled.) .ı\! 904 ı• 
Kkmek, keyun ve kuu eti, peynir ve yumurta (lx•ir Lise. ve Ortao~ S 

SAK) .\! 905 
Maaa, raf, etajer v.•. (MMV) .!\! 905 
Kııa palto (Ank. Belad.) X! 905 

Erenkly iıtaayon yolunun taairi (l•t. Bela ... ) .\! 905 
ftoıta varona (PTT Lvz. Mtıd.) .;\! 905 

Harta gen. fotofrafhanaıi için malzeae (Harta Gen. Dir.) J\~ 907 
Bu~day Öfütülmeai (Telcirdat Ask. SAK) .\!~ 907 
Deve boynu finean (Gtmr. Muh. Gon. Komut. lat.) 1'! 907 

Eou, paauk, raz i .. rofil (fıt. Beled.) J\! 907 
Vek. ahır ıundurea kısmıaa yap. ıtor (MMV) X! 907 

Üıküdar belediye binası İ•f· (lıt. Beled.) 1'! 907 
K6tüklli palaska (Gtlmr. Muh. Gen. Koaut. İst.) .\! 907 

Sadeyat (Aak. Lvz.) .ı\! 907 da 
Altlı üatla demir karyola (Gümr. Mub. Gen. Komut. fıt.) .,\! 907 
Ot (Pelatlı Aak. SAK) .\! 907 

• Şap cevheri (Ktıtabya Defterdar.) "'! 907 
Htlk6met koaağı inş. (Bilecik Nafıa M.) .\! 909 

Çaa direk (Boclrum Gümr. Muh. Tab.) ~\! 910 
Kuma1, iıkarpin ve elbiae siktir. (Sıvaı Erkek Ôfr. Ok.) .ı\! 915 

Su tHiıatı için malıeme (Oıa aneli Baltd.) X. 916 
Su ıaatı (lx•İr Belad.) ~\! 916 

Branda eşya örtüıil (Tophane Ln.) .'\! 916 
Kilim (Ask. Fabr.) .\! 917 
Kek (Tophane Lvz.) J\! 918 

1 Memento des Fournisseurs 

Mardi 27-12-938 

Conatr. Palaia de Justice a Scutari (Procureur General lat.) No 902 
Bois (Com. Ach. M ilit. Amaaya) No 902 
Planohe de noyer tilleula et pin (Mun. lstanbul) No 904 
Arbres et plantı (Mun. lıtanbul) Ne 904 

DivarHı provi~ionı (Dir. Ecole Secontlaires et Lycee İl lzair} No 905 
Table etagerc ete. (Min. Def. Nat.) No 905 

Paletotı courts (Mun. Ankara) No 905 
Rep. route •tation Erenköy (Mun. latan bul) No 905 
Wagen·poste (Dir. Economat P.T.T.) No 906 

Article photograpbiquea (Dir. Gen. Gartorraphie) No 907 
Broyar• de ble (Com. Ach. Milit. Tekirdat) No 907 
lıolateur1 (Com. Ach. Commaad. G6n. Surveil. Douan. Ist.) No 901 
Coten et raz hy.&rophile (Mun lıtanbul) No 907 
Fabrication stor İl l'ecurie du Ministire (Min. OH. Nat .) No 907 

Constr. bit. Municipale İl Scutari (Mun. latanbul) No 907 
Ceinturea (Com. Ach. CommHd. Gen. Surveil. Douan. lıt.) No 907 
Beurre (lntead. Ankara) No 907 
Lite doubleı (Com. Acb. Com111and. Gen. Surv. Douan. lıt) No 907 
Foin (Cem. Acb. Milit. Polatli) Ne 907 
Constr. lr.onak, rouvernemental lDir. Trn. Pub. Bilecik) No 909 

Poteaux en bois de aapin (Command. Bat•il. Surv. Douan. BodruıP) 
No 910 

Confection 4e costume1, etoffe et chausaur•• (Dir. Ecole Metier Si· 
vu) No 915 

Materiel pour adduclion d'eau (Mun. Oımaneli) No 916 
Compteur d'eau (Municip. lamir) No 916 
Çouverture pour marchandiıe (lntend. Tophane) He 916 
Tapis (P'abrittuH Milit. lst.) No 917 
Coke (lntend. Tophane) No 911 

lacaktır. Talihlerin teminat akçelerile mezkur gün.le Kıı:ıloab•" 
mam MalmGdGrliltfine müracaatları. 

Devlet Demiryelları ve Limanları İıletme Umum 
1.&aresiatiea : 

1 QJ7 senesi zarfında işletme şebekesinde bulunup ti .. : 
diye kadar sabibleri çıkmadığınclan işletme nizamoaınesı 
gereğince ve 2410 numa1'ah kanuna tevfikan müzayede 
ile satılacak olan 15~ kalem muhtelif eşya 3.2.939 sah 
fÜDÜ saat 1 O ela Sirkecide bulunmuş olan eşya ambarın
da arttırma komisyonu tarafından satılacaktır. isteklilerin 
ayni ıün ve saatte müzayede mahallinde bulunmaları iliP 
olunur, 

' b 
~ 
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