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Meyvacılık, Bağcılık, Sebzeciliktir. 

Teklif Olunan projenin esaslara 

( Dünki nushamıı.dan devam ) 

O da organizıı.syonun baş

langıçta organizasyon için li
tını gelen miktarda meal ek a-

clanılarıaın mevcut bulunmama· 
•ı ihtimrılini göz önünde tutarak 
bıeslek adamlarından tasarruf 
ttrnektir. Bu sebepten dola
yı sebzecilik istihsali üzerinde 
Çalışacak olan Devlet müease
•tlerinin, mümkün olduğu ka
dar diğer Devlet müesseseleriy
le ve meıelA meyvecilik üzerin
de çalıfan müesses lerle bir a 
tada kurulması lizımgelece~tir . 

Meydana gelecek olan, ıeb
teciliğin bugünkü iktisadi va• 
tlfelerini kartılıyabilmekle be· 
taber ileride daha ziyade geniş
letilebilecek olan orgnniıasyo· 
tıun bugünkü iskeletini teşkil 
tdecektir. 

MeyvecHik, bağcılılt ve seb 
ttciliğin inkişafını temin için 
~iicude getirilecek Orfanizas· 
Yonun esaslarını teşkil eden 
l:ıu ana hatlar üzerinde daha 
fazıl\ tafsilat verelim: 
Çeşitlerin tesbit ve kagde • 

dilmesi (Registrasgonıı) 
Ziraatin iktisadi bir pliala 

Yeniden organize edilmesi için, 
ilıuhtelif kültür neballarınıa çe
tit zenginli~i, pek yüksek kıy· 
illette tabii bir servettir. Bu· 
lluo için çeşit meselesine hu· 
•usi bir ehemmiyet atfetmek 
l&ıımdır. Çeşitlerin yalnız isim
~rinin bilinmesi kafi dekildir. 
ounların karakteristik olan, 
l:ıi1ha1sa ücaretce ehemmiyetli 
l:ıulunan vasıfları da tesbit e
~ilrnit bulunmalıdır. Bu işler 
1Çin bir kartotek tutmak lazım
dır. Bu kartetektera, ticaretce 
llıühim çe.filleri'l nerelerde ve 
llt mikyasta yetittirilmekte ol· 
dukları, bunların iklim ve top
tağa kartı olan bususiyetleri· 
ilin ziraat sahalarının daha zi
Yade genişletilmesine mü.ait 
01up olmadıtı 1 bu çeşitlerden 
bugtin büyü&.. ticaret için kifa· 
ht edecek mıkdarın bulunup 
butunulmadı~ı veyahut mik· 
t•rlıarının planlı bir prosr· 
''ın!a arttırılmasının mümltün 
:~up olmadığı anlatılabilmeli-

ır. 

Bu çetit tesbit ve kayıt iş
leri esnasında yalnız çeşitlerin 
ltfrikine medar 6lan vuıfların 
ltıbitiyle kalmayıp b3ylece bu 
Çeşitlerin kültür ve ticaretine 
llit malOmah da şumullü bir 
1-rı:da kayıt etmek bütün bu 
Devlet mesleki ve idart mftea· 
~tııelerinin, ihtiyaç takdirinde, 

lı çeşit tesbit ve kayıt mer· 
~eı:inden istedikleri malumatı 
'lınayı kolaylaştırmak cihetin· 
~tn çok faydalı olur. 

lıte memleketimizin meyve 
nıüın ve sebze çeşitlerinin bu 
~aksadı temin edecek şekilde 
ır merkezde tesbit ve kayıt

tdilmesi lazımdır. 

Bu çeşit tcsbit ve kayıt itle· 
ri Üzerinde timdiden muhtelif 
ziraat mektepleri11de, ziraat 
müdürHiklerindc vesair zirai 
müeueselerde müteferrik me
sai neticeleri hazır bulunmak· 
tadır. Şu halde evvelemirde 
şimdiye kadar hazırlanmış olan 
bu ilk çalışma neticelerini mer• 
kezi bir ırıüeuesede toplamak 
ve bu temel üzerinde çeşit tes· 
bit ve kayıt işini inki,af ve te· 
kimül ettirmek icap etmekte-

dir. 
Bu itin icrası için önce An

kara da Y.Z.E. Bağ-Bağçe zira
atı Enstitüsünde bir çeşit tesbit 
vs kayıt şubesinin açılm .uı la
zımdır. 

Y. Z. E. Bat-Bahçe Ziraati 
Enstitüsünde çeşit tesbit ve ka· 
yıt işleri için açılacak şubenin 
muhtaç oldutu materyeli yur· 
dun mulatelif bölrelerinden top· 
lamak, hususile tetkik ve teıbit 
edilecek meyve, üzüm ve seb
ze çeşitlerini tedarik etmek için 

ayrıca tahsisata ihtiyaç vardır. 

Bu fubede çalıtacak şube şefi 
nin maatından başka materiyal 
tedariki için senede 1500 lira· 
lık tahsiHbn mevcut bulunması 
lixım«iır. 

Bu çeşit tesbit ve kayıt işleri 
üıı:erinde merkezi Bat·Bahçe zi
raatı Enstitüsünde vücude geti· 
rilecek bu şubeden başka bü
tün meyvecilik bağcılık ve seb· 
zecilik teıkilih da kendi bölıe
leri dahilindeki çe,itleri tetkik 
ve tesbit etmek suretile müşte
reken çalaımayı ve merkezi çe· 
şit teıbit ve kayıt ~ubeıine lü
zumlu olan materiyali temin 
ctmete mecbur tutulmalıdır. 

Çeşitlerin nıuhaf azası çeşit 
kolleksiyon bağ ve bağçeleri 

Memleket çeşitlerinin yalnız 
tesbit Ye kaydedilmeleri kifi 
de~ildir. Bunları aynı zamanda 
muhafaza etmek, bu değerli ta· 
bii servetin kaybolmamasına 

dikkat t1tmek lazımdır. 
Memleketimizdeki pek zengin 

meyve çeşitlerinden bir luımı 
burün yalnız mıntakavi bir ,e
kilde tanınmakta oldukları Ye 
ticaret aahuında layık olduk · 
ları mevkileri tutmadıkları hal 
de bu çeıitler, iktıudf ehem
miyet verHen meyve nevilerinin 
memleket çetit kolleksiyonları· 

nı yÜcude getirirken yapılacak 
ıelekııiyon için çok dei'erli bir 
kaynak teşkil edeceklerdir. 

lıeride meyve ve üzüm ıcla
lunda da ltu çeşitler, bilhassa 
bilyük bir kısmı kuraklığa ve 
donlara kar,ı dayanıklı olduk 
larından, fevkalade mühimdir
ler. 

BuRun için meyvecilik, baj'
eıhk ve Hbzecilik organizasyo· 
nu bölgeleri içeriıindeki çefit
leri mubafaza etmek 1aye1iyle 

kellekıiyon bahçeleri ve bağla· 
rı vücude getirmelidirler. 

Memleket çe!>it kolleksigon
ları ve mahallf çeşit kollek· 
sigonlerı; 
Çeşit teabit ve kayıt (regiatras

yon) merkezi bat-bahçe zira& 
tinin ameli itleri ve meyve ü
ziim ve sebze ticareti için bir 
çok ameli ve ihzari itler ıörür. 

Ticaret içia ve bağ-bahçe zi· 
raatinin ticari bir yoldan inki· 
ıafını temi• için ifa edilecek 
ilk vazife memleket çe,it kolek· 
ıiyon Ji.telerinin ve mahallt 
çeşit kollekıiyon listelerinin çı
karılmasıdır. 

Ticaret, çeşit1erio tecanilsüaü 
ve piyanda tanınmıf çefitler
tlen büyük miktarda istihsalini 
iııtemektedir. Bu sebeple iktı
aadi maksatla meyvecilik ya· 
parken, ticarete• makbul çeşit
ı~rle tesis edilmiş reniş mey· 
ve istihsal mıntakaları viicude 
a-e ' irmek ve bu suretle ticaretin 
istemiş olduğu büyük mıktarda
ki standart mahsulün bu mın
takalardan tedarikini mümkün 
kılmak lazı dır. işte memleke
timizde bu inkişafın esaslarını 

hazırlamak için elimizde mevcut 
bulunan zengin çefitler arasın

dan bu maksada en uygun olan· 
)arını seçerek bunlar vasıtasiyle 
iktısadi ıayelerle tesis edileccl< 
bağ ve bahçeler için evvelemir
de tavsiye edebileceğimiz, bir 
memleket çeşit kolleksiyonu 
meydana getirmeğe mecbur bu· 
lunmaktayiz. 

Fakat hu memleket çe~it kol· 
lekıiyonunu hazırlarken tesbit 
edilen bu çeşit listesinin değiş
tirilmiye ve taınamlanmıya muh
taç olacatını ve çeşit .. ıeksi· 
yon işleri ilerletlikçe, memle· 
ket çe,it kolleksiyonunun git
tikçe ilerliyen bir tashih ve te· 
zayüde mazhar olacatını hatır
dan çıkarmamak li:aımdır. 

Bazı bölgelerde muayyen ba· 
zı spesiyal çeşitler iç pazarlar 
için hususi bir ehemmiyeti haiz 
olduklarından umumi bir çeşit 
tahdidi işi iç pazarlar için 1 er 
zaman uygun olmaz. Böyle ba 
zı bölgeler için umumi memle· 
ket çeşit ko\lekıiyonunden baş
ka bir de, bölgelerin apeaiyal 
çeşitlerini ihtiva eden, mahalli 
çeşit kolleksiyonları tertip et· 
mek icap edecektir. 

Memleket çetil kollekıiyonla
rının tetkik ve tashihi ü:r:erintle 
ltülün ziraat mekteblerinin ve 
meyvecilik, \taA-cıhlt ve ıcbze
cilik orgaoiznııyoalarının çalış· 
maaı lizımchr. 

Bu müeaaeaelerin örnek bah· 
çelerinde, tetkik edilmek ye 
yetiştirme tekniği üzerinde tec
rübeler yapmak üzre, evvele
mirde memleket çeşit kollek· 
siyonu11a dnhil çeşitlerin dikil
mesi lizımdır. 

Me'llleket çeşit kollekıiyonu 
listesinin tekimül ettirilmeıi 

ile birlikte fidanlık meseleleri 
ve örnek bahçelerinin tertibi 
işleri her sene bir mesleki top
lantıyı lüzumlu kılmaktadır. 
Tedricen ileride bir meyvecilik 
kongresi halinde inkif&f edecek 
olan bu toplantılarda her bir 
meyvecilik metehaaa111, ltölgesi 
·;e mesaisi hakkında bir rapor 
verecektir. Bu raporlar bir me1-
lekt komisyonda da tetkik edil
dikten ıenra umumi bir rapor 

laalintle tenelik olarak tabedlle· 
cektir. Merkezi meyvecilik, 
bağcılık ve bahçıvanlık enıtiUl
aünön yardımile bu umumi ra
pora, diter memloketlerin mes· 
lek hakkındaki neşriyatına ait, 
bir de referat k11mı illve edi
lir. Bu suretle mesleki allkadar 
eden bütün müe11eaelue ve di· 
fer allkadar huıusi nıüstahsil
lere kadar yayılm&11 mümkOn 
olan meeleA-e ait bir yıllık ra
porun periyodik olarak intifa· 
rı temin edilmiş olur. Bu yıl
lık raporun periyodik olarak in
titarı keyfiyetini utlnm bir te
mele bağlamak için ııenelik 

meyvecilik konııreıinin akti 
tarihinin, meseli ıonbaharda ve• 
yahut kıfın tAyin edilmi' olma
sı ve ayni zamanda yıllık ra· 
poru• bu kongreden kaç ay 
sonra basılmıt olarak neşredil· 
mesi Uzımgeldiğinin tesbit edil· 
meai llzımdır. 

Yabani meyve nevi/erinin 
araştırılması·- Meyve ağaçları 
ulahi 

Anadolu, muhtelif nevilere 
mensup yabani meyv • noktayi 
nazarından pek zengindir. Bu 
yabani rneyve nevilerinden, bin· 
terce seneler devam eden mey· 
veden istifade neticesi, kültür 
mPyvesi halinde tekfl.mül etmiş 
olup da buıün ormanlarda bü
yük kümeler halinde veyahut 
tarlalarda saçılmış bir vaziyette 
rastlama 1i ta olduA-umuz yabani 
meyve ağaçları hususi bir e hem· 
miyeti haiz bulunmaktadır. 

Bu yabani meyve nevileri, 
anaç olarak kullanmak makaa· 
dile meyve fidanı (çöğür) yetif
tirmek, kültür çeşitlerinin has
talıklara, muhit şartlarına ve 
haşerelere karşı ıslahları için 
bufiinkü ve iıtikbaldeki meyve 
•taçları ıslabcılıtında kullanmak 

ayesile m yvecilik istasyonla· 
rındaki memleket ç şit kollek
aiyonlarının ııeniıletilnıui için 
gayet kıymetli bir tabii mate· 
riyal teşkil ettikleri halde et· 
tikleri halde, fimdiye kadarki 
teamüllere nazaran orman teş · 
kilata idaresi al~mda bulunmak· 
tadır. 

Bu vaziyet gerek yalnız baş• 

larına ve ııerekse diter yabani 

orman ataçlarile kantık elarak 
bulunan me1eli .zeytin, ceviz, 
kestane, fındık, elma, armut, 
kiraz ve vişne, erik veaalre 
gibi bütün meyve nevileli için 
varittir. 

Burün mevcut elan yabani 
meyve nevileri üzerinde umu· 
mi bir fikir edinebilmek ve bu 
matariyalin memleket meyveci
lik organizasyonu için ne ııu· 

retle ve ne dereceye kadar 
faydalı olabileceğini tesbit e· 
debilmek için, memleketimizin 
'1u cihetten mevzubahs olabi
lecek bütün bölgelerinde huıu· 
aile timali Anadolu mıntakaaile 
garp ve cenup sahil mmtakala
rında yabani meyve nevilerinin 
araştırılması, Türkiye meyve· 
cilik programının muhim bir 
aoktasını teıkil etmektecfü. 

Yabani meyve nevilerinin 
oldukları yerlerde tabii halle
rinde muhafazaları ve çoğal· 
malarının temenni gayesile ko -
ruluk sahaların vüeude getiril
meai liı:ıntdır. 

(Devamı var) 

K SA A 

inşaat· T cı nirat ~ Nafıa işl~ri ve ı\\alzemesi-Harita 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan 

Keşif bedeli 6426 lira 66 kuruş olan Kırıkkalede yaptı· 
rılacak inşaat askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satınalma komisyonunca 1 l. l .39 çarşamba günü saat 14te 
açık eksiltme ile iha!eedilecektir. Şartname 33 kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Muvakkat teminat olan 
482 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerinde 
yazıla vesaikle muayyen gün ve saatt~ komisyona müra

caatları. 

istanbul Komutanlıtı Satınalma Konaiıyonundan: 

Kadıköy askerlik şubesi şartnamesi mucibine• keşif cetveline 
göre tamir ettirileceğinden açık eksiltme ile ihalesi 11.1.3 çar
şamba günii saat 14,30 da yapılacaktır .. Muhammen ketif bedeli 
361 lira 49 kuruştur. lık teminatı 28 liradır. Şartumesi ve saire-

i bedeli mukabilinde inşaat şubesinden verilebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 aayıh 

kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile ihale günün
den en az sekiz gün evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerinden 
alacakları veaikalarilc beraber Fındıklıda komutenhk aatmalma 
komiıyonuna ıelmeleri. 

• • * Selimiye kışlasındaki Haydarpaşa hastanesinin ,artnameıi 
mucibince ketif cetveline göre heliları tamir ettirilecektir. Açık 
eksiltme He ihalesi 11-1-939 çar,amba rünü saat 15 de yapıla
caktır .. Muhammen keşif bedeli 3019 lira 63 kuruştur. 

fık teminalı 227 liradır. Şartname ve uiresi bedeli mukabi
linde inşaat şubesinden verilebilir. isteklilerin ilk teminat mak· 
buzu veya mektublarile 2490 sayılı kanunua 2·3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalarile ihale güaünden e11 az 8 gün evvel vil&· 
yet nafıa fen müdürlüklerinden alacakları vesikalarla beraber 
bel i gün ve saatte Fındıklıda komutanlık aatınalma komisyonu· 

na gelmeleri. 

• • * Edirnekapı şehitlikleri dahilinde şartnamesi mucibince ke
şif cetveline röre yollar yaptırılacaktır. Açık ekıiltme ile ihalesi 
11-1-39 çartamba ıüoü 15,30 da yapılacaktır. Muhammen ketif 
bedeli 4997 lira 19 kuruştur. Şartname ve aaireııi bedeli mukabi
linde intaat tubeainden verilebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 sayılı kanunu• 2-3 üncü maddelerin· 
de yazılı veıikalarile ihale gününden 8 gün evveline kadar vili· 
yet nafıa fen müdürlüklerinden alacakları vesikalarile beraber 
Fındıklıda komutanlık satanalma komisyonuna relmeleri. 

Balıkesir İnhisarlar Başmiidürlüğüoden: 

Gönen İnhisarlar idaresinde yaptırılacak bekçi ve ka· 
pucu odalarına aid inşaat 18. t 2.938 gününden itibaren 
yirmi gün müddetle şartnamesi mucibince açık eksiltme· 
ye konulmuştur. Muvakkat ihale 6.1.939 gününe raathyan 
cuma günü saat 15 te Görıen müdürlük binaıında teşek· 
kül edecek komisyon huzurile yapılacaktaı:. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 659 lira 14 kuruş mu· 
hammeo keşif bedeli üzerinden yüzde yedi buçuk muvak· 
kat teminat nkçRsıoı 6.1.939 gününden evvel Gönen ida
resine yatırmaları ve taliblerin kanuni ıeraiti haiz olma· 
ları ve muktezi vesaiki ibraz etmeleri şarttir. 

Şartnameyi görmek ve dRha fazla malumat almak is
tiyenlerin Bnlıkesir başmüdürlüğü ile Gönen müdürlüğü
ne müracaat eylemeleri. 

Çarıakhıle VılCiyt>tİ Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan İf Biga-Karabiga yolu iizerinde be
tonarme olarak yııpılacak olan köprüler inşaatı keşif bedeli 
12880 lira 49 lrnruş olup bedel ılıalenin 12300 lirası 938 
senesind~ bakiy i 931:1 biitçrsiniıı tasdıkında tediye oluna· 

cakur. 
Bu işe ait şartnameler ve evraaklar :unlardır. 
A- Eksiltme şartnameşi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartııamt!5i 
D- Tesviyeyi türa~ iye şosa ve kargir in:aııta dair fenni 

şartname 

E- Husm:i şartnam~ 
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Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi Şekli Mahru. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sc>at 

a ünakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Bostaacıbaşı mübiınmat deposu mutbah ocak
ları tamiri 

Kadıköy aııkcrlilc .şubesinin tamiri 
Selimiye kışlasında Haydarpaşa hastan ıi heli-

larının tamiri 
Edirnekapı şehitliklerinde yollar inş. 
Kmkkalede y p. inş. ışart. 33 kr} 
Biga-Karabigo. yolu üzerinde beton arme köp-

rüler inş. 
Gönende bekti ve korucu odaları inş. 
Orman çiftlie"inde tavukçuluk enst. binaları inş. 

(temd) 
Beykox Paşababçe yolunun inş. 
Hcybeliadada şose inş. 

aç. eks. 

n 
,, 

361 49 
3019 63 

,, 4997 19 
n 6426 f6 

k.apah z. 12880 49 

aç. eks. 659 64 
kapalı z. 48696 96 

,, 
paz. 

32661 75 
3075 32 

llfiçlar, Klinik v ispençlyart alAt, Hnstene Lev. 

Sülfat nıkotin: 1 t. 
Laboratuvar eşyası: 36 kal. 
Kimya aletleri ve eczası ile tabiiye takıaıı ve 

iizi lc ders ileti eri 

aç ekı. 

,, 
" 

3500 -
3150 -
3500 -

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve melzmasl) 

Kırıkkalede kalorifer tesis. (şart. 7 L) (temd) 
Telefon laboratuvar malzemesi 
Ampul 200 mumluk: 30 ad.-100 mumluk: 50 

ad.-50 mumluk: 100 ad.-25 umluk: 200 ad. 
anahtar: 50 ad .-duy: 50 ad.- buvııt: 50 ad. -
mu btelif sigc;ırtıı: 85 ad. 

Men ucet, Elbise, Kundura, Çama,ır v.a, 

Elbıaelik lacivert Hereke kumaşı : 216 m. 
Haki uten: 3300 m -aiyab saten: 1543 m. (lcmd) 
Karyola: 4 ad.-yatak çarşafı: 48 ad.-yatak Ör· 

tüsü: 14 ad.-yüz hıvluau: 48 ad. yutık yü
zü: 48 ad -battanıye: 28 ad. 

Erkek çorabı: 240 çift 
Dığ fotini: Sl O çift-hrmanma folıni: 500 çift 

kapalı a. 140000 -

n 1440 
pu. 

- beher aı . 4 50 
aç. eks. 
par.. 

n 

• 

ID. 0 74 

72 -
9750 -

Mobily ve bDro eşya ı, Muşıımba-Helı v.s. 

Ranzala de ir kuyola tamiri: 30 çift 
Karyola: 100 ad. 

Me roket, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kok lt~mürü: 145 t. 
Gn yağı: 2 t. 
Odun Tefenni i9in: 140 t. 

n Fethiye ıçin: 76 t. 
Mazot: 16 2 t. 
Sömikok köaıfirü: 100 t. (temd) 
Benzin: 60000 litre-oktanlı huıusi Lenzin: 3000 lıt. 
Mazot: 1 teneke-ya~: 1 k.-benzin: 4 k. (bak: 

mfiteferrik ıfitun. ) 

Odun: 1150 t. 

M t ferrik 

aç. ekı. 1650 -

paz. 
aç. eltı. 

paz. 
n 

aç. eks. 
paz. 
kapala z. 
par. 

kapalı z. 

k. o 01,40 
., O Ol 

1291 -
3200 -
9990 

28 -
227 -

482 -
966 33 

3652 28 

2449 63 
230 65 

262 50 
236 25 
262 50 

8250 -
108 -

269 
90 -

10 80 
731 25 

123 75 

147 
57 
97 -

268 -
749 25 

1509 -

Selimiye Tüm. SAK 

lıt. Komut. SAK 

" n 

,, ,, 
Aık. Fabr. U. Mtıd. Ank. 
Çanakkale Vilayeti 

Balıkeıir inhisar. Baımüd. 
Nafıa V ekileti 

lıtambul Belediyesi 

,, " 

Ziraat Vekileti 
Yilkıek Deniz Tic. Mele. Müd. 
Toph1ae Lvx. SAK 

Ank. Aık. Fabr. U. Müd. SAK 
Nafıa Vek. Ank. 
Ankara Lvz. SAK 

Adamı Zıraat Mekt. Mtldilr. 
M. M. V. SAK 
Aak.. Lvz. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
,, ,, 

Ankara Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

29-12-38 14 -

11-1-39 14 30 
11-1-39 15 -

11-1-39 ı~ 30 
11-1·39 14 -
2-2-39 15 -

6-1-39 15 -
11-1-39 16 -

12-l-S9 15 -
29-12-38 14 30 

19·1-39 15 -
11-1·39 14 -
14-1-39 11 -

30-12-38 15 
9-2-39 1 l 

29-12-38 11 

9-1-39 14 -
29-12-38 14 -
27-12-38 10 -

3-1-39 14 30 
3-1-39 15 -

29-12-38 10 -
13-1-39 15 -

lst. Komutanlıtı SAK 28-12-38 10 30 
Selimiye 1'6m. ,, 29-12-38 15 -

İıparta Ask. SAK 2-1-39 15 -
n n 2-1-39 15 30 

Çanakkale Jodr. Al. Kirazlı Tb. SAK 10-1-39 15 -
Kastamonu Liıe Dir. 1 ay ı:arfında 
Nafıa Yek. lst. Elek. iş. U. Müd. 13-1:.39 15 -
Ankara Lvz. SAK 29-12-38 14 -

ElazıA- Tam. SAK 16-1-39 11 -

Kamyon için iç lastiği: 10 ad.-dış lastiği: 25 ad 
Yapı malzemesi: 7 çeıit 

aç. eke. beh. 121ve38 6,75ve258,75 Çnakkale Mst. Mvk. SAK 9-1 39 10 -

30-12-38 10 -
2-1-39 10 30 
ıı-1-39 ıs -

Bando sazı: 7 çeşit 

Muhtelif eb'atta ıomuniyle eraber ankraf bu· 
lonu: 19350 ad.-7 8 lik ankraj bulonu: 9000 ad 

Galvanize ı.açtan uyuz banyosu: 50 ad. 
Kalorimetre: 1 ad. 
eşe cari bat traversi: 5-6000 ad 

Alafranga kiremit: 3000 ad. 
Muct: 1 tenektı·bilyalı yataklar için yığ: l k. 

üstübeç: 10 k.-üetübü: 6 k.·ıiilyen: 1 k.-ke· 
ten: 1 k.-bezir yağı: 1 k.-benzin: 4 k. 

Hektolitre aleti (Louiı Schopper) marka: 9 ad. 
etüv ileti: 6 ad.-kalbur makinesi: 3 ad.-has 
ıas tNui: 3 ad. 

Ermenak kuabasının 200 hektarlık halihazır 
haritasile hunu muhat 150 m. lik ve 250 hek
tarlık sahanm 

0

umumi baritnsının alımı işi 
Bünyan ka abasının 90 ve 150 hektarlık bari· 

lalarının alımı işi 

Eskişehir kasabasının halihazır haritalarının tas· 
hihi ile 120 hektarlık haritıısının ve 1100 
hektarlık ta takeometrik haritasının alı ı işi 

Ufki cer ileti ve akumı 

Erusk Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yulaf: 40 t. 
Salça: 2.5 t. 
Sadeyağ: 13,5 t. 

Sızdırılmış sadeynğ: 2500 k.·zeytin tanesi: 300 
k.-Edirne peyniri: 600 le. (temd) 

Lahana: 14,4 t.·pırasa: 14,4 t.-ıspanak: 14,4 t. 
(temd) 

Sızdmlmış incit yağı: 1800 le. (lr.md) 
Makarna: 10 t. 
Arpa veya yulaf: 500 t. 
Pilavlık pirınç: 8 t. 
Yulaf: 140 t. 

b deler 

Bulunmuş eşya eatışı 

Çam tomruğu: 631 m3, 358 dc3 

pnz, - - - - lst. Komut. SAK 

• 
" 7502 31 

kapalı z. 10000 -
n 1300 -
n beb. 3 80 

paz. 
,, 

aç. eks. 3114 -

kapalı z. 5500 -

,, 

• 

n 

aç. eks. 
paz. 
kapalı a. 
paz. 

n 

n 

,, 
kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

aç. art. 

" 

2500 -

7250 -

1850 -

1890 -

7700 

m.i 12 35 

1125 30 

750 -
97 50 

1710 -

233 55 

412 50 

187 50 

544 -

138 75 

1012 50 
212 50 

121 

141 75 

578 -

,, . 
O. D. Y. H. paşa 

Ziraat Vekaleti 
Nafı Vek. Ank. 
D. O. Yolları Sirkeci 
lst. Komut. SAK 
Ankara Lvz. SAK 

iktisat Vekaleti 

Dahiliye ,, Bel. İmar Hey. 

n • 

,, 
" 

Nafıa Veldileti 

Selimiye Tüm. SAK 
Tophane Lv:ı. SAJ( 
ElazıA" Tüm. SAK 
Kastamonu Bölge Sanat Ok. Dir. 

Niğde Aık. SAK 

Kastamonu Lise Oir. 
Kırklareli Tüm. SAK 
Gaziantep Ask. ,, 
Vize Ttim. 
Çatalca Tüm. 

• 
n 

13-1-39 15 -
9-2·39 15 30 

10-1-39 11 -
30-12-38 10 30 
29-12-38 14 -

9-1-39 10 -

11-1-39 11 -

11· 1-39 11 

11-1-39 11 

9 2-39 Ui 30 

2-1-39 14 -
3-1-39 14 -

16-1-39 11 -
14-12-38den 1 ay 

bir ay sarfında 

n • 

30-12-38 
15-1-39 
3-1-39 

12·1-39 

" 16 
9-

15 -

D. D. Y. Sirkeci 3-1-39 10 

(tashih) 
Devlet Orman fılt. Karabük Revir. 7-1-39 11 

A mirlifi 
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ACIKLI GAVIP 

Mtitevefa A VRAM MUT AL 

Gazetemiz fransızca kısmı muharrirlerinden 
Bayan B Ha Mutal'ın kardeşi, genç ve güzide 
hukukcılarımızdan Avram Mutal 32 yaşında ha
yata gözlerini yummuş, cenaze merasimi dün 
Altıocıdaire İz:rael Keoeset sinagonunda icra 
kılınmıştır. 

Barodaki arkadaşları tarafından gelen bir he
yet namına avukat B y Naon türkce beliğ bir 
autuk irad ettikten sonra cenaze kendisini seven· 
lerio göz yaşl rı arasıod Hasköy mezarlığına 
nakledilmiştir. 

Ark daşımıza ve kederli ailesine taziyetlerimizi 
yeniler ve Cenabı Hakdan sabır dileriz. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:===== 26.12.938 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağl 

Kr. Pa. 

1 
1 

Yukarı 

Kr.Pa. 

Gelen Ton 
825 
90 

Butday yumutak 5 25 
,, ıert 

n kızılca 

5 30 

Buğday 
Arpa 
Kepek 
Un 
Çavdar 
Peyn!r 
Mı11r 

Mercimek 
Kuşyemi 
Yulaf 
Fasulya 

135 50 
15 
24 

Arpa Anadol 

Haşbaı 'Jlavi 

Çavdar 

4 19 

20 -
4 12 

20 20 

45 
ıs 
30 
15 

Arpa yemlik 
Bakla 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

4 2 
38 33 
19 ıo 

40 -
Giden 

28/ 
Too 

Ceviziçi 

Darı 

iç ceviz 
Afyon 
Tiftik 

2 
21 
4 

23 
Ku,yemi çuvallı - -

Keçi kıh 49 20 
K. Fındık 
Tiftik mal I07 20 

53 -

ııo -

Susam -=---Dış Fiatlar 

Tiftik O~lak 
Susam 20 20 

Buğday Llverpul 
., Şikago 

n Vinipek 
Yapak Anadolu 50 Arpa Anvers 

,, Trakya 

Faıulya 9 15 

M11ır 1arı 4 8 

Mısır Londra 
Keten T. • 
Fındık G. :Hamburg 

" L. : " 
4 30 

Nafıa Vekaleti 

3 09 
2 79 --------

, 

lstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğündeıl' 
1- Muhammen bedeli 9990 lira tutan 60000 litre benzin ııe 

3000 litre ektanll huıuıi benzha kapalı zarf usulile ekıiltrne)'1 

konm11ıtur. · ı 

2 Eksiltme 13.1.939 cuma günü saat 15 te idarenin TO"' 
batında Metro Han biaa11ının 6 ncı katında toplanacak Arttırıı>' 
.Ekailtme Ko•iıyonunda y pılacakhr. 

3- Bu ite aid şartnameler idarenin Levazı Müdürlüğüodeıı 
parasız alınabilir. 

4- Muvakkat teminat 749 lirn 25 kuruştur. 
0 

5-- Teklif mektublarmın 2490 sayılı kaaun hkamına uy~ı.ı, 
olarak ve ekıiltmeden en az bir aaat evvel Komiıyon Reiılil1~ 
verilmit olmuı lbımtlır. (9414) ı -

'Je' 
9 Şultat 939 perşembe glnü saat 11 ele Ankarada Nafıll 

1 
ı· 

klletl bina11 içinde Malzeme Müdürl ğü Odasında toplanan ~·ıt 
ıeme Eksiltme Komisyonunca 1440 lira muhammen bedelli tel ;. 
laboratuvar malxemeai kapalı zarf usulile eksiltmeye k nrnof e' 
Eksiltme ıartnnmeıi ve tefcrrunh "•tfelıiz olarnk Vekalet M-1' 
me Müd.Orl8tUuden alınmalıdır 

Muvakkat teminat 108 liradır. e' 
isteklilerin teklif mcktublannı muvakkat teminat ve şarto•~or 

ıintle yazı ı ve1&ik le birlikte aynı gün .aat 10 a k dar ıneı: 
Ko•iıyona makbuz mukabiliatle verilmeıi lazımdır. ..) 

(52i4) (9423) 1 

5 

vil 

m 
gü 
eh 
ti 

a 
ve 
ye 
ge 

alı 

hli 
g 

rıe 

14 

ca 
Pı 
ta 
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F - Keş! t cetveli metraj cetveli fiat bordrosu 
G- Malzeme grafiği 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanaklrnle nafıa 

nıüdürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler. 
İhale 2.2.939 tarihine müsadif pazartesi günü f!a.:ı . 15 te 

vilayet makamrnda toplanacak daimi eııcümende yapılacaktır. 
EksBtmc kapah zarf usulile yapılaca kt: r. 

Ek:siltmeye girebilmek için isteklıleı in 966 lira 38 kuruş 
muvakkat t•:minat ve rmeleri ve ihale giin iinden nihayet 8 

gün evveline kadaı vilayet makamına müracaatla alacuklnrı 

ehliyet fonn iye vesikasını ibraz etmP.leri ve 938 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ihraz etm'!leri la.zımdır. 

Teklif moktubJarmın yukanda yazılı ıün ve saatten bir 
aat evveline kadar makbuz mukabilinde daimi encümene 

verilmesi lazımdır. Posta ile gönderilecek me ktubbrın niluı-

yet saat 14 e kadar gelmiş olmaları ltzımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. .,, 5 1 Ü 

~I ktrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Aşağıda cinai Ye miktarlara yazılı elektrik aınp11lü pazarlıkla 
alınacağmdın taliplerin 29.12.938 perşembe ıOnl ıaat 11 de te 
ıainatlariyle birlikte Ankara Lv. imirliti tatınalma komiıyenuna 
gelmeleri. 

Mum Adet Ciaı 

200 39 Ampul 
100 50 

" 60 IOI ,, 
25 200 .. 

50 Anı ittir 
50 Duy 
50 Bu vat 
25 Slrorta 25 amper 
50 ,, 25 " ll 

" 50 
" 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonun.lan: 

Müt~ahhit nam ve hesabına ilin ediliy ihllleai rününtle talip 
çıkmıyaa 3300 metre haki ve 1543 metre ıiyah ıatea bu tlefa ıe
lle açık ekııiltme auetiyle ihale~i 29.12.838 p :rşembe ıilnü aaat 
14 dedir. 

Beher met .esine tahmin etlilea fiah 74 kuruttu•. 
iık teminatı 269 liradır. 
Ev1af ve tartname.sl ltedelaiz olarak M. M. V. ııahna ma komiı· 

Yon undan alınır . 

Mahrukat Benzin-Makine yağlanv.s. 

Çanakkale Kirazlı J. 1. Tb. Satınalma Koınisyen Bşk. dan: 

Cinsi miktarı Tahmin B wv. T. İhale Gün Saat 
kilo Lira K. Lira K. T. 

Mazot 1~96 1291 - 97 20 10·1.939 salı 15 
1(, soğan 2400 216 - 17 " ,, 16 

Çanakkale J. Alayının Kiraıhda bulunan taburunun 29 
12 938 tarihinden 31·8.939 tarihine kadar olan dokuz ay· 
lak ihtiyacı için 1296 kilo mazot ile 2400 kilo kuru soğan 
karşılarında yazılı gün ve saatlerde Kiraılıdaki tabur 
Satmalma komisyonu tarafından açık usulle eksiltmeleri 
Yapılacaktır. Talipler teminatlarile birlikte 2400 sayıh ka· 
llunun 2, 3üncü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte Ki
tazhdaki komi&yona müracaat etaıeleri ilin olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~!!!E!!!~lee!!!!!!!!!'~ 

~üt eferri k 

lstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan : 
Davutpaşa kışlası için 3 b; rı alafraııga kiremit satın alına· 

Cağınd.ı n pazarlığı 30.12 938 cuma günü -.:ıut 10,30 dn ya
Pılacnktır. lsteıdilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komu
tnnlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(Devamı 4 üncü 1allifede) 

tl{ONOMİ ve FiNANS BÜR~ı 
liüsnü Himmetoğlu 

Mali ve lktisatii Müşavir 
llegoğlu lstikllil caddesi 388 

'-iyi ve sağlam ticari işler 
için kredi bulur- Sermaye 
uhiblerinc garantıli iş te· 
nıin eder. 

~-En aatlam ve ucuz takas 
primlerini temin eder. 

3-Takas ve kliring zorlukla· 
rını ilmi ve kanuni yollar• 
dan azaltır ve giderir. 

4 ....... Bloke paraların muhtelif 
memleketlere tranlferlerini 
temin eder. 

5._Ticari muamelelere tavaaaut 
eder. 

lıtanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatroıu 

Tepe batı 

11111111111 
DRAM KISMI 

Bu akşam 
111 

1111111 uat 20,30 

Asmode 
5 Perde 

lıtanbul Belediyeoai 
Şehir Tiyatrosu 

Ya11n aktam 

aaat 20,30 da 

KOMEDi KISM 

Mum Söndü 
Komedi 5 perde 

MÔNAKASA GAZETESi 

Müteahhitlerin Takvimi \\ -- T ç 

Çarşamba 28 l 2·938 

Elmah hüldimet lconatı inş. (Antalya Nafıa mfid .) .,! 898 
Çift memur evi iniaat (Kayseri Tayyare Fabr. SAK) .\! 898 
Sıvu Erzurm hattının anısında yap . bir adet kirf'İr tünel ile amele 

barakası ve köprliye 5 adet röz ilivesi (Nafıa vekAleti) J\! 901 
Afyonkarabiaarda yap. barut depoıu ve bekçi evi İ'lf. (İnh. U. Müd. 

.,! 905 
Yedikulede tayyare telsiz verici iıtasyonunda yap. bekçi kulubesi 

ve ihata dıvar İnf. (İst. Nafıa Müd.) J'! 905 
Büyükdcrede orman fakültesinde yap. su i~leri (lrıt . Nafıa Müd. ) X 905 
Serum ampulu (Ank. Mrk. Hıfzısıha Mües. Dir.) .;\! 905 
Seyyar veteriner ecaa aandı~ı (M.M. V. ~AK) ·'~ 905 
Yulaf (İıııt. Komut.SAK) .\! 906 
Harp akademisinde yap. tamirat (lıt. Komut. SAK) 1'! 906 
Arka çantaaı, ırılvanizli demir tel, ıilngftlük. ayakkabı tamir malze 

meai (Gümr. Muh. Gen. Komut. SAK) .\! 907 

Ahşap köprüler tamiri dçel Nafıa MO.d. ~'! 907 
K. faaulya (Ank. Lvz.) .\! 907 
Kanat bezi (MMV) X• 907 
lliç ve aıhhi malzeme (lıt. Sıh . Mfteu.) .~ 908 
Eşya naldiya! ı (Mal. Vele. lıt. Kırta1iye Oep. Batmemur.) .\? 908 
Maden kömürü (Balıkesir Ask. SAK) .\! 908 
Biıildet (MMV) J\"! 908 
Koyun eti, sıtır eti (Kırklareli Aak. SAK) J' ! 909 
İspanak, lahana, pıraıa, kereviz, patatu, k. soğan , tue bıkla (Ank. 

Lva .) .ıY! 909 

Tütün deposunda boya, badana, sıvı vı . tamir (lımir Vakf. Dır.) 911 
Ladik kasabasının halihazır haritası yap. (Lidik Boled .) J\! 915 

' Sara~ malzemesi (Gümr. Muh. Gen . Komut. İst.) .;\! 915 
Ayancık katasında yap. liman daire1i inş. (Sinop Nafıa Müd.) .\~ 919 
B. yıfı, B B. yafı, valvalin, razyıfı (Ank. Lvz.) S! 921 
Su kovası, yangıa lcaacaaı, kanca ip, yanrın merdiveni , yangın sö n· 

dürme ileti, gemici reneri, yangın tulumbası, çamaşır urganı (Ank. 
Lvz.) .\~ 921-

Kok kömürü (İıt. Komut.) J\! 920 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Mühim ilin 
Memur ve m; stahdeminimiııin l 38 ıenesine aid Yeşil" reıık· 

li hüviyet varakalarının 1 i ıdncikinun 19.19 tarihiaden itibaren İp· 
ta . edilerek 19 9 aeneai içia mutebu olma'< Ozere "Kırmızı,, renk· 
te varakalarla dctiftirileceğini UMUM MÜDÜRLÜGÜMÜZ Sayın 
mütterilerine arz eyi . r Bu kartların baş tar fanda ldareoin Res· 
mi unvanı olan "T. C. NAFIA VEKALETİ ISTANBUL ELEKTRİK 
İŞLERi UMUM MÜDÜRLÜGÜ,, yazılıdır . 

Yukarıda göıterilen evıafa uygun olmıyan kartlar sahte ad 
dedilmeli ve hanailleri Poliae haber verilmelidir. (14) (94 IJ) J - 3 

Umum Müdürlük 

Nafıa Vekaletinden 
İs tan bul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1- idaremiz anbarlarının kıtlık ihtiyacı için 2490 sayıla arttır· 
ma ekıiltme kanunu ahkamı dairesinde açık eksiltme ile 
mulıammen bedeli (yerli kok oldutu takdirde 3276 lira ~ömi
kok olduiu takdirde 4277 lira ve almaaa koku oldutu takdir· 
de 4823 lira) olan 182 ton kömür satın alınacaktır. 

2 - Ekıiltme 11.1.939 çarşamba günü ıaat 15 te Metro banın 

6 acı katında toplanacak Arttırma Ekıiltme Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- İlleklilerin 2490 sayılı kanun :nucibince icabeden veıikalara 
ve bu işe ait (yerli kok için 245,70 lira; ıömikok için 320,78 
lira alman koku için 361,73 lira) lık muvakkat teminatları ile 
mlracaat etmeleri. 

4 - Talipler her üç nevi kömürden yalnız biri için fiat vere!>ile 
cekleri gibi her üç nevi kömür için ayrı ayrı fiat vert'!bilirler. 
Her fiç nevi könailr için fiat verecek olanların muvakkat te · 
minatları (361,73) lira olacaktır. 

5 - Bu işe ait tartname ve mukanle projesi İducmizin Levazım 
Serviıinden paruız olarak tedarik edilebilir. (9391) 2-4 

·- • • - . - ~ - , • • .J \ 

:· Na:Jıa·; \'~~-a1eu-rı~ıi~~-: : 
= ·=--=--- ---- -- -~...;.;..:,;.. .. . ... .....- --- __ . .;. ___ ._;_ ,, 

9 Şubat 939 pertembe gfinü aaat 15,30 da Aakau.da Nafıa 
Vekaleti binası içinde Malzeme Müt!ürlütü odaamda toplanan 
malzem~ eksiltme Komiıyonunca 1300 lira muhammen bedelli bir 
adet kalorimetre ve akumı kapalı zarf uıulile ekıiltmeye kon· 

mu9tur. 
Eksiltme tartnamesi ve teferruatı be.lelıiz olarak Vekalet Mal-

zeme Müdurlil~üntlen alınabilir. 
Muvakkat teminat 97,5 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve 

tartname.inde yazılı vesaik ile birlikte aynı fÜn ııaat 14,30 a 
kadar mezkur komiayona makbuz mukabHintle vermeleri lhım· 
dır. "1253,. (IM22) 1-4 

Sayfa3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 J 
Be- Tu· % 7,5 
heri tarı teminatı Eksiltme 

Cinai Miktarı Kr. Lira L. K. Şekli Saati ---
Matkaplı daire 1 adet 650 48 75 pazarlık 14 

desteresi 
Dikistrinli kola 2000 kilo 35 700 52 50 açık 14 30 
1- şartnameleri mucibince ıatın alınacak 1 adet mat

kaplı daire desteresi ile 2000 kilo Oikistrinli kola hi
zalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmittir. 

ili Eksiltme 16.1.939 tarihine rastlayan pa:ıartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

lV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden almabilir. 

V- Daire desteresi e1(siltmcsine iştirak etmek isteyenle· 
rin fenni teklif ve kataloklarını ihale gününden bir 
hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler· 
de yür.de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(9378) 2 - 4 

• • * 
1- Numunesi mucibince satın alınacak 3000 adet sü· 

pürge 9.Xll.938 tarihin.le ihale edilemedii'inden yeniden 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

il - Pazarlık 29.Xll.938 tıuihine rastlayan perıembe 

günü saat 15 te Kabataıta Levazım ve Mabayaat Şulte
sindeki Alım Komisyeaunda yapılacaktır. 

Ill- Numuneler beriün sizü geçen Şubeden i'Örüle
bilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukanda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (9106) 4-4 

• • • 
1- İdaremizin Bahariye tfttiln işleme evine şartname 

ve projesi mucibince yeniden yaptırılacak iskele inşaata 

12.Xll.938 tarihinde ihale edilemediiinden yeniden paz<! r· 
lık usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

il- Keşif bedeli 729.80 lira ve muvakkat teminatı 

54.73 li radır. 

111- Pazarlık 29.Xll.938 tarihine rastlıyan perıembe 
günü saat 14 rlc Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 4 kurut bedel mukabilinde 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin lnhisarler 
Umum Müdürlüğü İnşaat Şube&iaden fenni ehliyet vesika· 
sı almaları lazımdır. 

Vl - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen göa ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona relmeleri ilan olunur, (9l07) 4-4 

••• 
Muhammen B. 8/o 7 ,5 Eksit
Belııeri Tutan teminatı menin 

Cinsi Miktarı L. K. Liral. K. saatı ---
DU:a: beyaz alemin- 250 kilo 1 70 sif 425 31 88 14 

yum kağıdı 
Baskül (500 kiloluk) 5 ac:let 300 - 1500 112 50 14 30 

1- İdaremizin Cibali tütün fa .. rikası için 250 kilo 
36X60 ebadında düz beyaz aleminyum kağıdı ile Çamalh 
tuılası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskül 
şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme uıulile 
satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 20.1.939 tarihine rastlayan cuma günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kab ataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılıcakbr. 

lV- Şutoameler parasız olarak bergün sözü geçen 
Şubeden alına8ilecei'i gibi aleminyum kağıdı numuneleri 
de rörülebilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin düz beyaz 
aleminyum kağıdına ait fenni teklif ve numunelerini tet· 
kik etmek üzere ihale günüııcien bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğli Tütün Falıtrikalar Şubesine 
ve 5 basküle ait fiatsız teklif ve katalogları eksiltme gü· 
nünden 5 iÜn evveline katlar İnhisarlar tuz fen Şubesine 
vermeleri ve tekliflerinin kabulüAü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. -

VI- isteklilerin eksi!trae için tayin edilen gün ve 1&at-

lertle yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9273) 2- 4 
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T bleau Sy opti ue des Adj d. ca ions Ouvertes Aujourd'hui 
Objet e l'adjudicatioo 

A) . .\djudrcations au Rabais 

Mode Prix 
d'adjudicat estlmatif 

Caution. 
provlsoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier / d~ Cbar~eı - jours Heure 

Constructlon-Rcparetlon-Trev. Publlcs-Materlel de Construction-Cartogrephle 

Repararation foyers cuiıines du depôt de mu
n ili ons a Bostancı başı . 

Constr ponts en beton arm e s route Biga-Ka 
rabiga. 

Constr. chambres pour gıı.rdiens et portier a 
Gönen. 

Reparation bureau recrutement mıl. Kadıköy 

,, W . C . de l'hôp. de H. paşa iı la ca· 
serne de Selimiye 

Constr. routes au cimeticre d'Edirnekapı 
" iı Kırıkkale (cah. eh. P. 33) 

Publique 

Plı cach 

Publique 

" 
• 

" 
n 

1'" 880 49 

659 64 

36ı 49 
3019 63 

4997 19 
6426 66 

Constr. blitiJıses inatitut volailles dans lıı. fer- Pli cach 48696 96 
me Or an (aj.) 

Constr. route Beykoz -Paşabahçe ,, 32661 75 
,, cbauss<'e a Heybeliada Gre a ~re 3075 32 

Prod ult& Chimiques et Phermaceutlquee-lnstruments Sanitalre 

Sulfate nicotine : 1 t. 
Articles de laboratoirc : 36 lots 
lnstrumcnts et medicaments de chimie ete. 

Publique 

" 

3500 -
3ı50 -
3500 -

Electrlcltc-Gaz-Chauffege Central (lnstallatlon et Meteriel) 

Materiel de laboratoire de tel~phone 
Instal. chauffııge central a Kırıkkale (cah. eh . 

L. 7) (aj.) 
Amµ,oulea de 200 ; 100 ; 50 et 25 bougies 

respect. 30 ; 50 ; 100 et 200 p.- Clefs : 
50 p.- Douilles: 50 p.- Boitea: 50 p .- Aı-
aurances de diver•es ampere• : 85 p. 

Pli cach 

" 
Gre a rre 

1440 -
140000 -

Heblllement - Chausauree - Tissus - Cuire 

Etoffe bleue do Hereke pour hnbits : 216 m. 
Satin h iti : 3300 m - Satin noir : ı543 m.(aj.) 
Lits : 4 p.- Draps do lit : 48 p.- Couvertu· 

res de lit : 14 p.- Essui·mains : 48 p.
Taiea d'oreiller : 48 p .- Couvertures en 
laine : 28 p . 

Bas pour hommes : 240 palres 
Bottines de montagne : 500 paires· Bottines 

pour grimper : 500 pairea 

le m. 4 50 
Publique le m. O 74 
Gre a rre - -

• 
,, . 

72 -
9750 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Taplsserle ete. 

Repar. lits en fer : 30 p. 
Lita : 100 p. 

6ombustlble- Carburant- Hu il es 

Coke : 145 t . 
Petrole : 2 t . 
Bois pour Tefenni : 140 t. 

• ,, Fethiye : 76 t. 
Mazoute : 16,2 t. 

Semi coke : 100 t . (aj.) 
Benzine: 60000 litre&· Benzine speciale d'ok

tane : 3000 litres 

Divers 

Trnverseıı en bois de chene : 5-6000 p. 
Tuiles a la franque : 3000 p. 
M teriel de construction : 7 lots. 
Roscaux pour hande de musique : 7 lots 
Boulons d'ancrage IS\leC ecrous : 19350 p.-

Boulons d'ancrııge de 7/8 : 9000 p. 
Bains en tôle galvanise pour les g~leux : 50 

pieces. 
Calorimetre : ı p . 
Chambre a air pour camion : ıo p .- Pneux : 

25 p. 
Maıoute : ı bidon- Huile : ı k.- Blanc de 

plomb : 10 k.- Etoupe : 6 k.- Soulieu : 
ı k.- Chanvre : ı k .- Huile de peinture : 
ı k.- Benzine : 4 le. 

lnstrument de mesure d'hectolitre : 9 p.- lns
trument d'etuve : 6 p.- Cribleuıe5 ı 3 p.
Balanceı s nsibles : 3 p . 

Dreasement carte etat actuel de 200 hectares 
du bourg Ermenak ainsi que carte gen. de 
~50 hectaros. 

Dresaement cartes de 90 et 150 bectares du 
bourg de Bünyan 

Correction carte etat actuel de la ville d'E • 
ki.,ehir et dressement carte de 120 hcctareı 
et carte tacbeometrique de 1000 hectares 

lnstrument de traction avec piices de rechan
ge : 1 p. 

Publique 16SO -

Gre a gre - -
Publique - -
Gre a gre le k. O Ol 40 

" " o 01 
Publique 129ı -

Gre a gre 
Pli cach 

3200 -
9990 -

Pli cach la p. 3 80 
Gre a gre 

,, 
,, 
,, 7502 31 

Pli cach 10000 

n 1300 -
Publique la p. 12 et 

138 
Gre a ire 

Publique 3114 -

Pli cach ssoo -

,, 2300 -

,, 72SO -

" 1850 -

966 38 

28 -
227 

482 

3652 28 

2449 63 
230 65 

Com. Acb. DiY. Selimiye 

Vilayet Çanakkale 

Oir. Principale Monop. Balikesir 

Coın. Ach. Commıınd. lıt. Fmdıklı 

" 

29-12-38 14 -

2-2-39 15 -

6-1-39 15 

ı 1-1-39 ı4 30 
ıı-ı-39 ı5 -

" ıı-ı-39 15 30 
Co . Ach. Dir Gen. Fabr. Milit. 11·1·39 ı4 -

Ankara 
Min . Trav. Pub. Dep. Constr. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 

" 

ıı-ı-39 ı6 -

12-ı-39 ıs -
29-ı2-38 14 30 

- Feurnlture pour H6pttaux 

262 50 
236 25 
262 50 

ıos -
8250 -

269 -
90 -

ıo 80 
73ı 25 

123 75 

.-
57 
97 -

268 -
749 25 

ıno -

1ı2s 30 

750 -

97 50 
6 75 et 

258 75 

233 55 

412 50 

187 so 

544 -

138 7S 

Com. Ach . Min. Ag-riculture 19·1·39 lS -
Dir. Ec. Sup. Commerce M11ritime 1 ı-ı-39 14 -
Com. Ach. lntend lıt. Tophane 14-1-39 11 --

Min. Trav. Pub. Ank. Dep. Mat. 9-2-39 11 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 30-12-38 ı5 

Com. Ach. lntend. Ankara 29-12-38 11 -

Dir. Ecole Agricole Adnna 9-1-39 14 -
Com. Ach Min. Def. Nat. Ank. 29-12-38 14 -
Com. Aeh. lntend. Ankara 27-12-38 10 -

Coıa. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 

Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

3-1-39 14 30 
3-t-39 ıs -

29-12-38 ıo -
13-ı.39 ıs -

Com. Acb. Command. lst. Findikli 28-12-38 10 30 
ı5 -
15 -
ıs 30 
15 -

Com. Ach. Div. Selimiye 29· 12-38 
Com. Ach. Milit. Isparta 2-1-39 

• 
Com. Ach. Bit. Kirazli du Regiment 

de Gendarmerie de Çandı.kale 
Dir. Lycec Kastamonu 
Dir. Gen. Electrlcite lstaııbul 

2-1-39 
10.ı.39 

Dans ı mois 
ı3-ı-39 ıs -

9 eme Expl. Ch. Fer Etat Sirkeci 10-1-39 
Com. Ach Command. lııt. Fındikli 30·12-38 

11 -
10 30 
10 -
ıo 30 
15 -

,, 30-12-38 

.. 2-1-39 
l ere Exploit. Ch. Fer Etat H. P•ta ı 1-1-39 

Ministere Agriculture ıs-1-39 15 -

Minist. Trav. Pub. Ank. Dep. Mnt. 9-2-:-s9 ıs 30 
Com. Ach. Place Forte Çanakkale 9-1-39 10 -

Com. Ach. lntendance Ankara 29-12-38 14 -

Min. Eclrnomic Dir. Economnt 9·1·39 10 

Minist. lnterieur Com. Rcstaura- 11-1-39 ı 1 -
tion Municipalites 

idem 11-1-39 11 -

n 11-1-39 11 -

Min. Trav. Pub. Oepart. Mat. 9 2-39 16 30 

..... 

Meme nt o des Fournisseurs ıı 
Mercredi 28-12-938 

Constr. lconak rouvernemental Elmalı (Dir. Trav. Pub. Antalya) 
No 898 

Constr. maiıoıı double pour eaployes (Fab. Aviation Kayı eri) No 898 
" tuıınel en mıçonnerie, baraque d'ouvrier et viıducs sur la 

voie ferree Sivııs-E.rz.urum (Min. Trııv. Pub.) No 90ı 
Conatr. depôt de poudre et maiıon de gardien a Afyon (Dir. Gen. 

Monopolea) No 905 
Conatr. baraque rardien et mur a la ıtation de T. S. F. d'aviation 

a Yediltule (Dir. TrAv. Pub. lıt. ) No 905 
Trav. d'eau a la faculte de forets a Btiyükdere (Dir . Trav. Pub. lst.} 

No 905 
Ampoulea .le serum (Dir. E.tabliu. Hygieno Ankara) No 905 
Cai&1e ambulante de mcdicaments de veterinaire (Min Def. Nat) 

N. 90S 
Avoiae (Comaand. lst.) No 906 
Havresac, fil do fer galvuise ete. (Command. Gen. Snrv. Douane) 

No 907 
Repar. a I' Aca.demie de guerre (Command. Mil. lst) Ho 906 

,, pontı en bois (Dir. Trav. Pub. lçel) No 907 
Haricots ıecs (lntend. Ankara) No 907 
Toile pour aileı!I d'avion (Min . Def. Nat.) No 907 
Medicamenta et articles sanitaires (Etablis. Snnte lst.) No 908 
Transport effoh (Prepoıe Depôt Fourniture Bureau a lstanbul du Mi· 

nistere Financcs) No 908 
Charbon de terre (Coa. Ach. Milit. Balıkesir) No 908 
Bicyclettea (Mio. Def. Nat.) No 908 
Viande de mouton et de boeuf (Com. Ach. Milit. Kırklareli) No 909 
Epinardı, eh ux, poirreaux, oeleri, pomme de terre, oignon , feve 

(lnt. Ankara) No 909 
Peinture et badireonnago du dep3t de talı.acı (Dir. Vakoufı lzmir) 

No 911 
. Dre11ement carte bourg Ladik (Mun. Ladik:) No 915 
Artioleı de seHerie (Commanci . Gen. Surv. Douan. lst.) No 9U 
Coaetr. Prefecture Port Ayanc ık (Dir. Trav. Pub. Sinop) No 9ı9 
Huile B. huile B. B. valvaline et petrole (lntend . Ankara) No 921 
Senu, crochets et pompe d'incendie eto. (lnt. Ankara) No 921 
Colce (Command. Mil l~t .) No 920 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Aıatıda cias ve mlkdarı yazılı malzeme pnzarlıkla almaca ın• 
dan taliplerin ı9.12.938 perşembe ıünü saat 14 de temin>ıtlnriyle 
birlikte Ankara Lv. iimirliğ'i saboalına komisyonuna gelmeleri. 

Mazot bir teneke 
B ılyalı yataklar için yağ 
Oıtübeç 
Üıt~bü 
Kaol 
Sülyen 
Keten 
Beıir yat 
Be az in 

• • • 
1 .adet kalorimetre alınacaktır. Bak: Nafıa 

Kilo 

1 
10 
6 
1 
1 
1 
l 
4 

Vekaleti 
ilanlarına . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

• • • 
2400 kilo kuru soğan alınacaktır. Bak: Mahrukat sil 

tünunda Kirazlı J. taburu S. A. K. ilanına. 
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LA CELf.BRE 
fEMME CAOUTCHOUC 

26.12.93 
Açılış K•~;ı~ ~t~ 

İngiliz '1rası 5. 6 5.S 5 1ıt1 ELA ANTOSZOWNA 
est ARRIVEE 

Cbaque seir au Restaurant 
TURAN voua pourrez 

Applaudir l'extraordinaire 

FEMME CAOUTCHOUC 
En aupplement, 

La F ameuse troupe de hallet 

SATURNUS 
Daas leur merveilleıux 

Proi'ramme 
Chaque Samedi et Dimanche 

iı partir de 17 heureı 

THE DANSANT 

100 Dolar 125.532S ı2s .5S 
100 Franıız fr . 3 .31 s.S6~75 100 Liret 6.6075 6. 
100 lsviçre fr. 28 36 2B5

6
75 

8 '}.2 litı 
100 Holanda fi. 68.2275 6 · 25 ~t 
100 Rayhitmnrk 50 3ı25 50 ~l J' ı, .. 

21.11 .. 
ı 100 Belçika fr. 21.177S 7 \lı 

100 Drahmi 1.07 !'.~425 ltd 
100 Leva 1.5425 

4
.sl ~Gt 

ıoo Çek. kronu 4.31 
5 

S6 ~il 
ıo l Pezeta 5 86 '745 t)._ 
llO Zloti 23:745 2S ı 

P '.l4 . 8ı 24.6 1 t~lt 
100 engo o.89' ~t 
100 Ley U.8975 nn:; ~h 

5 V'" 
ıoo Dinar 2.80 zl b 34. ,,, Q 

ıoo Yen 34.21 O ı1> 
Avec le programme complet 25 S · 115 

ıoo lsveç kronu 30.17 ,.~71> 
Engagez vos tablea 100 Ruble 23.7725 ~~· 

Prix Moderes ESHAM ve TAHVILA'f / 
Beyotlu: lıtiklil caddeai, 310 " ' 

T. B. 1 peşin -,- 19Y 
... iiiiııı_•T•el•ep•h•o•ne•:•4•39•7•7-•~ lkr Ergani 19.55 

' 


