
OÇON CO SENE No. 924 

r·~:::;A:;L:;7•.ou. 
!!!.rkiye için • Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 • 850 

12 " 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbQI değildir. 

PERŞEMBE 

1 
~gün çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 

29 BirincikAnun 1938 

1 
................... . 

1DAREHA NE· 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ıdarehanemizde görüşfiUlr 

Telır.: fst. MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu N. 1261 6 ,,.._.., ~ETESil 
Tüccarların ve Müteahhitlerin Umum 

= Mesleki Organıdır 

liraat Kongresi Görüşmelerinde 
~eyveciliğin İktisadi Ehemmiyeti Büyüktür 

Meyveciliğin memleket için 
llıadi ehemmiyeti pek büyük
'" Memleketimizin bazı kı· 
lblarıada me1&inia eıaııaı ve 
tlıca kazanç kayn ~ı n ı mey

teilik tetkil etmektedir. 
~itekim Karadeniz mıntaka-
llda bilhassa Samıun ve 
•ıe arasında hakim olan fın-
ı~ • d 

ııraatı ır. Aynile zeytin de 
"ınara havıa1111da ve Ege 

1'lakasını birçok yerlerinde 
ht ve ticarette pek bGyük 
t ehemmiyeti haizdir. 
lhınun gibi Ege ı taka1tnın 
t kısmında bueusile Ödemiş 
'-takasında ve Menderes va-
İnde, iktisadi vaziyet hıcir 
-•tioe ve ltunun inkişafına 
tlıdır. Nerenciye ziraati ce-
1> sahilJeri halkının hayati 
~iYetleri üzerinde hakim bu
'tnaktadır. 
~Uriye hududunda birçok yer-
111 iktisadi hayatı yüksek bir 
bette fıstık mahsulüne bağ
t, Bütün bunlar gibi Malat
'-ıeyve mıntakasının da ik
di vaziyeti her şeydeıı evvel 
ısı mahsulile alJôk.a.la.- ı. .• 
aldadır. 

~lirkiyede muntazam ılleyve 
atı yapılan ıntaknların ay
~manda müreffeh köylü 

lllakaları oldu~unu söyle
kte mübala~a edilmiş ol· 

Lteyvecilik memleketin yal
ba:ıı m,ıntakalnrı için ma

ili bir e,hemmiyeti haiz ol· 
ltla kilmamaktadır. Ziraat 
tacattmızrn ihmal eaf il iye
~ bir kısım - yuvarlak hesap 
de 20 • herhangi bir ,ekilde 
}'\'e tetkil eylediğinden mey
İlik memle\cet iktisadiyatı 

ti daimt bir ehemmiyeti haiz-
t, 

Şu balde meyve, memlekette 
~iı temin eden mahsullerden· 
1 B · · 1 k t' . · unun ıçın mem e e ımı-

kalkınmasında ifa ettiği 
tdını mflhimdir. Bu cihet 
hiın bir kaç meyve nevinin 
ıeneaindeki istih1alat ve 

-catını gösteren aşağıdaki 

\'elde cani ndırılmaktadır. 
9a2 senesinde Tıirkigeden 
~Clzı muhinı meyve nevi-

/erinin ihracatı: .. 
Miktar· Tutar· 

lan ları 

Ton Lira -tu incir 25.000 3.500.000 
''beklik zeytin 746 64.000 
)tinyağı 2.500 800.000 
buktu fındık 2.510 398.000 
fındık 17 .646 6.550.000 

'b\lklu ceviz 2.047 217.000 
teviz a89 144.000 
'buklu badem 24 5.000 
ha.elem 461 240.000 
'bukıu fıstık 821 J8a.009 
•tane 676 57.000 
~.. 2.996 131.000 
'ttakal t.340 ı ıs.ooa 
~~tvelde dünya meyve tica
tıde rol oynıyan, bazı mey• 

1 
llcvileri mevcut bulunmak
ır. Bir kısım meyve nevıleri 
lliıbeten cüz'i bir miktar 
tmektedir. Bu n.esele timdi 

ye kadar meyve ~iraatinin mem· 
Ieketin dahili ihtiyaçlarının te
mini esaaına göre kurulmut ve 
memleketin meyve istihsalinde 
tabii tartların fevkaladeliğine 
rağmen, ihraç imkanlarına 
ehemmiyet verilmemiş olmasın
dan ileri gelmektedir. Mesela, 
elma ihracat ıniktarı pek azdır. 
Halbuki Türkiye lezzet, renk, 
sevk ve anbndn muhafaza ka
biliyeti noktni nazarından dün
ya ticarentideki en iyi ihraç 
çeşitlerile ayni derecede lur 
metli elma ticaret çeşitlerine 
mslik bulunmaktadır. Bu hal 
muhtelif ktsru mtyve mahsul
leri için de ayni şekild dir. Me
sela kuru kayısılar Malatyada 
yapılan tecrübelerin gösterdiği 
veçhile, evsaf itibarile Kalifor
n!ya kayısılarile tamamile ay
nı kıymette elmak üzere dünya 
pazarlarına çıkarılabilir. Bazı 
kuvvetli istihsal mıntakaları 

' henüz demiryolu şebekelerile 
irtibatları l. urulmadığı için şim-

diye kadar mahsullerini ticaret 
sahalarına az miktarda döke· . ..__.. .. - -
memleketin yeni naki yollarile 
bilhassa demiryollarile örülmeıi 
neticesinde ihracat için yeni 
imkanlar yaratılmış olacaktır. 
Bu vaziyet mesela Erzincan için 
mevcuttur. 

Orada, Malatya kayısı mın· 

takasile hemayar sayılabilecek 

bir istih al sahası bugün de 
mevcut olduğu gibi tevsii im
kanları da vardır. 

Türkiye sert kabuklu meyve· 
leri de ihracat için büyük in· 
klşnf imkanlarına malik bulun
maktadır. Mesela ceviz, badem, 
fıstık, gibi. Bazı mıntakalarda 
ceviz, badem ve fıstık istihsa
latı için çok müsait imkanlar 
bulunduğu halde bugün bunlar
dan hakkile istifade cdılmemek
tedir. Bunun içindir ki cetvelde 
görülen ihracat rakamları istik
balde imkan dahiline girecek 
ihracatın ancak bir cüz'ünü teş· 
kil etmektedir. 

Türkiyede meyveciliğin 
intişarı: 

Anadolunun, ancak büyük 
bir kıtada rastlanabilecek olan 
iklim değişiklik ve zenginliği, 
memleketimizde, kendisinin ye
tiştirmiş olduğu bir çok nevi· 
lerden başka, bugün dünya 
meyve ticaretinde büyük birer 
iktısadt ehemmiyet kazanmış 
olan, portakal, limon, manda
rin, muz ve.aire gibi bir çok 
yabancı meyve nevilcrinin de, 
müuit inki~af imkanları bula
rak güzel bir şekilde yetişme

lerini mümkün kılmıştır. 

İklim hususiyetleri, bazı mey· 
ve nevilerinin dar bir intişar 

sahası dahilinde mahsur kalma· 
ları ı mucip olmuştur. Bu sa· 
halarda bu meyve nevileri bü · 
yük bir iktisadi ehemmiyet ka
zanarak siy&1al istihsal mer
kezleri yaratmışlardır. Bunlar
dan birkaçı memleketimiz için 
adeta monopol vaziyetindedir. 
Meseli, Karadeniz sahillerintie· 

ONAKASAL 

İnşaat· Tamirat • Nafıa işleri ve MaJzemesi -Harita 

Samsun Vila.yetinden: 

Eksiltmeye konulan iş Terme kasabasının içindeki Ter
me köprüsünün anroşman ve pere inşaatıdır. 

Keşif bedeli 14424 lirn 83 kuruştur. 
Muvakkat teminat 1081 lira 86 kuruştur. Teminat İş ban

kasına yatırılacaktır. 

İhale İkincikanun 9 uncu pazartesi günü saat 16 da vi-
Jayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yardacaktır 

Bu işe ait vesi 1<alar şualardır . 
A-K:)şifname hultı.snsi 
B-Eksillme şartname.si 
C-Feımi ve hususi şartname 
D-Proje 
E-Mukavele projesi 

F-Bayındırlık işleri genel şartnamesile şose ve köprü
ler fenni şartname. i 

Eksiltmeye girmek için cari sene içinde ticaret odasın
da kayıtlı bulunduğuna riair vesika ile bu husu taki talimat 
gc_~·eğince i~al~ tarihinden 8 ğün evvel Samsun vildyetine 
mur!lcaatla ıstıhsal edilmiş ehliyet vesikası ibrazı şarttır. v "k 1 • esı ·a.ar temınat mektubu veya makbuzu bir zarfa ko· 
nacak ve . t.eklif. n~ek~ubları da pullu ve imzalı olduğu halde 
o zarfın ıçınde ıkıncı kapalı bir znrfda olacaktır 
, ~arflar i~al.e. günü ~aat lS e kadar Samsun v

0

ilayet daimi 
Erıcumen reıslığme verılmi§ bulunacaktır. 

İhale 2490 nu_nıaralı kanun hiik iiml .. r.ina f"~~,..J·,. 
düdüğünden görebilirler, 

* • * Mukavelesi feshedilerek yeniden açık eksilt meye 
konulan iş Sam un-Bafra yolunun 0+658-33+000 kilo
metresi arasındaki şoseı.in esaslı tamiri ile on adet bir met
relik ve bir adet 3 metrelik menfez ve 2+137-2+349 ki
lometreleri aras111da varyant inşaatının müteahhit tarafından 

ifo edilmesi kısmı inşaatı ek iltmcsine talip çıkmadığından 

ihale 23.1.939 tarihine rastlayan pazartesi günü sa.ut 16 da 
Vılayet daimi encümeninde pazarlıkla yapılacaktır. 

Keşif bedelleri 136,764 lira 94 kuruştur• 
Muvakkat teminat 8088 lira 25 kuruştur. 
Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Keşifnameler 
B - Ek :>iltme şartnamesi 
C- Fenni şartnameler 
D- Husu i şartname 

E- ProjeJer 
F- Mukavele projesi 
G - Bayındırlık işleri genel şaı·tnamesi 
Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde ticareı oda· 

sında kayitli bulunduğuna dair ve~ika ile bundan evvel bir 
defada IOO bin liralık İş yapmış olduğuna dair vesika ib· 

ik büyük fındık mıntakesının 
dünyanın en nefiı fındık mah
sulünü temin etmesi bu mın
tnkanın fındık ziraati için çok 
milsait tabii şartları haiz olma-
11ndan ileri gelmiıtir. 

Marmara denizinin cenup 
sahilleri, Edremit civarındaki 

mıntaka, kezalik Aydının gar
bindeki gen it bir ınıataka ze y· 
tinin intişar ettiti 1&haların en 
mühimlerini teşkil ederlnr, Ger
çi zeytin Anadolunun ve Trak· 
yanın hemen bütün aahil mın· 
takalarında yetişmekte ise de 
zikredilen mıntakalarda zeytin
ler en eyi bir neşvünema g8a
termektedirler. 

Aynile ioeir, Anadolunun 
yalnız. cenup, ve garp aahille
rindo intişar etmiş olmayıp 

ayni zamanda Karadeniz aahil
lerindo de huıusi aevilerine 
raıtlanmakta ise de inoir ziraa· 

tının en mühim inkişaf merke· 
zi İzmir, Aydın ve Ödemit 
mevkilerile tanılan mıntakadır. 

Fıstık, bugün Gaziantep ve 
Urfada iktisadi bir ehemmiye· 
ti haiz olacak derecede intişar 

etmiştir. Mamafih intişarı müm
kün olan 1ahalar çok daha re
nlştir. 

Çünkü fıstık nnaçiarından 

birisi olan Piztaziya terebinthils 
bütün Akdeniz laavzaıındA ye• 
tişmektedir. Bu mııatakalarda 
ehli fııhğın yaluız aş111nın tut
maaı de~il ayni zamanda mey
ve de vermesi muhakkak olarak 
civarıada mevcut bulunan kuv-
vetli büyimüı birka~ ağaç bi· 
xc gölterir. Kezalik keıtane· 

nin neıvünemaaı, Karadeniz 
aahillerinde ve Buru mıntaka
ıında ltilh&1ıa pek mü.ait bir 
vaziyettedir. 

(Devamı var) 

L 

razı ş~rttır. Bu husustaki talimat gereğince ehliyet vesika
sının ıhale tarihinden 8 gün evvel Samsun ·ı 

1 . . vı ltyctine mü-
racaat a ıstıhsaH lazımdır. 

İhale .2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 
Isteklıler bu işe ait evrakı 8 lira 11 k b d ' k b T d uruş e eı mu a-

ı .. ın .. e .. A~kara, 1 tan bul ve İzmir vilayetleri Nafıa müdür
mudurluğunden alabileceklerdir. 

. C. H. P. Aydın fıyönkurul BaşkanlıA-ından: 

ı ~kksıltm~ye konulan iş: Aydın park karşı11ndaki binanın tadi· 
en ı mal ınşaatıdır. 

Bed~li k~şfi: 14164 lira 83 kuruştur. 
~u ı!e aıt evrak: Eksiltme ıartnamesi mukavele projeıi, na

fıa ıtlerı genel şartnamesi keşif hulasası projesi dosyası. 
Bu evraklar belediye fen işleri müdürlüğüade veya parti bü

rosunda görülebilir. 

~u. işin ihalesi 12-1-39 perşembe gOnü saat 17 de kapalı zarf 
usulu ıl~ Aydın parti llyönkurul başkanlığında yapılacaktır. 

Eksıltmeye girebilmek için taliplerin yüzde 7 5 muvakkat te· 
minat v~rmeleri ve müteahhitlik vesikası ibraz :ylemeleri şarttır. 

. Tekhf mektupları ihale saat!nden bir saat evveline kadar il· 
yön.kurul başkanlığına tevdi edilmiş olmalıdır. Poatada olacak 
gecıkmeler kabul edilmez. 

Çanakkale Mustahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Mü~tahkem mevki ihtiyacı için yapılacak bir tavla kn· 
pah zarfla eksiltmeye konu)muc:tur. İhalesi 16 ı 9 9 9 p 

• :t •• a azar-
tesı günü saat 16 da ı\1Ustahkem mevki sntınalma komisyo-
n.unda yapılacaktır. Yapılacak tavlanın keşif bedeli 19038 

~ır·a--~.~- k_u.:.~.ş-~~~· w~~ .. !~!!!iıı~.t~ .. ?.~}9 .. fü:t<!.ır.,v ~ll .. İn.:Wkt ... ai.t 
tahıcem mevki satınalma komisyonunda görülür. 1 teklilerin 
2190 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bu bina işini müte
ahiJinin ve mühendisinin muvııffakiyetle yapmış olduklarımı 
dair ve:::ika ve Nafıa vekaletinden ehliyet ve müteahhitlik 
vesikalarile ilk teminat veya bankı mektulılarile beraber 
teklif mektublarım havi kapalı ve mühürlü zarflarını ihal•· 
günü olen 16.t .939 pazartesi günü saat 15 e k'ldar Çanak
kale Müstahkem mevki satınalına komisyonuna vermeleri. 
Postada vaki olacak geciknıelP.r kabul edilmez. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

Telefon ıebekesinde yapılacak tevsiat dolayısile lstan· 
bul Vilayeti hududları dahilinde yapılması İcab eden tah
minen 46l2 M2. parke 1000 M2 çimento ve IOO M2 asfalt 
kaldırım tamirat işleri açık eksiltmiye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 4290.78 muvakkat teminat 322 lira 
olup eksiltmesi 14-1-939 cumartesi günü saat 1 l de Mü· 
dürlük hinasmdaki Sabnalma Komisyonunda yapılacak

tır. 

Şartnameleri hergün Levazım Amirliğimızden parasız.ola· 
rak alınabilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve kaldırım 
işi yapabileceklerine dair lstacbul Belediyesinden alacak
ları ehliyet vesair vesikalarile mezkur gün ve saatte Ko
misyena müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden: 

Samıun iıtasyonunda yapılacak istasyon binası inşaatı kapalı 
zarf usulile Ye vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

Bu inşaatın muhammen bedeli 85000 liradır. 
İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı ve Devlet demir

yollarının Ankara, Sirkeci, Kayseri ve Samsun veznelerinden 425 
kuruş mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 19-1-39 tarihinde perşembe günü 1aat 15 te Ankara· 
da O. O. yolları yol dairesinde toplanacak Merkez birinci komis
yonun•• yapılacaktlr. 

Eksiltıniye ırirebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlik
te aıağıda yazıla teminat ve veuiki ayni gün saat 14 e kadar 
komisyon reiıliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A) 24go 1&yıh kanun ahkAmına uygun olarak 5500 liralık mu· 
vakkat teminat. 

B) Bu kanunun tayin ettiği nsikalar. 
C) Nafıa Tekiletinden musaddak ehliyet vesika11. 
Ehliyet vesikası için iıteklilerin vakit zayi etmeden ve ihale 

gününden en az 8 gün evvel tahriren Nafıa vekaletine müracaat
etmeleri lizımllır. 



Sayfa 2 
MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri Gün Saat Mubm. bed. Teminat Cinai Şekli 

--------·-----------·--------------------------------------------------------:~ 

a MOnakasaıar 

29 BirineikAnun 1938 

1 S T A_N BUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:===== 29.12.938 

Fi atlar 
CiNSi Atağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr.Pa. 
Buğday 

Arpa 
Kepek 

Gelen Ton 
825 

90 

lnş et, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harıta 

8088 25 Sa sun V\IAyeti 23-1-39 16 -
Buğday yumuşak 5 25 s 30 Un 

Çavdar 
Peyn!r 
Muır 

Mercimek 
Kuşyemi 

Yulaf 
Faaulya 

135 ;ı 
15 
24 
45 
15 
30 
15 

Samsun-Bafra yolunun arasında yap. 10 ad. 1 
m. , 1 ad. 3 m. menfez ve varyant İni· (tart. 
811 kr) (temd) 

Terme lcöprOıünün anroşman ve pere inş. 
Kaldırım tamiri: 40''2 m2-park.e: 1000 m'l - çi-

mento ve 100 m2 ufalt 
Samsun istasyon binası inş. (şart. 425 kr) 
Tavla inş. 

aç. eks. 136764 94 

kapalı •· 14424 83 
aç. cks. 4290 78 

kapalı ıc. 85000 -
19038 38 

1081 86 
322 -

5500 -
2310 -

" . 
lıt. Telefon Müd. 

D. O. Y. Ankara 

9-1-j9 16 -
14-1-39 11 -

• sert 

,, kı:r.ılca 

Arpa Anadol 

Haşba9 mavi 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Bakla 

4 18 

20 -

4 12 
20 20 

Giden 
2v 
Toı> 

Bina tadilit ve ikmali inş. " 
14164 63 

llftçler, Klinik ve lspençlyart aUU, Hastane Lev. 

Haşaret öldürücü mayi (Parex Detmolin veya 
emsali marka): 500 litre 

kapalı z. 6250 - 618 75 

Çanakkale Mst. Mvk. SAK 
CHP Aydın llyönkurul Başkan. 

O.O.Yolları Haydarpaşa 

19-1-39 15 -
16-1-39 16 -
12-1-39 17 -

16-1·39 15 - 1 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 
Kuşyemi çuvallı 

4 2 
as 33 
19 10 

40 -
Darı 

İç ceviz 
Afyon 
Tiftik 
Susam 

2 
ıı 

4 
23 

Amonyak: 250 k. paz. 340 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Battaniye: 200 ad. aç. cks. 1500 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Karne bastırılmaaı: 75000 ad. paz. 530 -

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 

Masa dolap v.ı. mcfruıat 

Mnhrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Yerli kok lc.ömfirü: 112 t. 
Rekompoze maden kömürüı 510,393 t. (temd) 

MOteferrik 

Kamyonet: 3 nd. 
Motör teknesi: 4 ad. 
Muhtelif antrctuvu torna tezgahı: 6 ad. 
Font boru: 750 m. 
Bel ipi: 25000 k. 
Binek hayvanatı 
Grafit: 2 t. 
Uslik hava ııondaj balonu k6çlik: 2400 ad.-bü· 

,nı..: 1200 ad. 
Çamaşır ütüleme makinesi: 1 ad. 
Kumı 300 m3 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

aç. eks. 

aç. eka. 
kapalı z. 

4256 -
7911 09 

aç. eke. 4400 -
kapalı :ıı. 14640 -

" 
22500 -

aç. eks. 1150 -
kapalı z. 14750 -

aç. eka. 
,, 

" paa. 

1300 -
4320 -

1700 -
360 -

51 -

113 -

52 iO 

200 -

320 -
393 34 

330 -
1110 -
1687 50 

97 50 
324 -

127 50 
54 -

lstanbul B lediyesi 2-1-39 14 30 

GUmr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 13-1-39 11 -

lıtanbul Beledıyesi 

Samııın PTT Mild. 

Diyarbakır Aık. SAK 
Marmara Ouübahri SAK l:ıımit 

lstaobut Belediyesi 
Gümr. Muh. Genel Kom. tat. SAK 
D. D. Yollara Ank. H. pa-:a 
inhisarlar U. Mild. . " 
Ço•lu Kor SAK 

2-1-39 14 30 

30-12-38 10 -
ll·1-3J 15 -

9-1-39 14 30 
12-1-39 16 -
14-2-39 15 -
13-1-39 16 -
16-1-39 15 -
hergün 

Aık. Fabr. U. Mild. SAK Ank. 
Başvek. Devlet Meteor. iş. U. Müd. 

14-2-39 14 -
12-1-39 14 -

Ankara 
Tophaae Lvz. SAK 

" ,, 
6-1-39 14 30 
5-1-39 14 30 

••• ,t"•• z. 

Yulaf: 120 ,, 
,, 500 n 

Arpa: 500 ., 

a.apau ır.. 

n 

• ,, 

ııt. v V'i,:>V 

n O 05,50 
32450 -
28000 -

"'"' ·"' t'oıatıı Ask. ~AK. 

" " Gaıiıntep Ask. SAK 

" 

10-1-39 
16-1-39 
15-1-39 
15-1-39 

9-

b Müzayedeler 

Müstamel lokomobil: 5 ad. 
Tahta parçası: 160 t. 
DUkkin enkaıı: 2 ad. 

aç. art. 
pıııc. 

• 
800 -
30 -

latanbul Belediyesinden: 

1 
~e,if bedeli 32,661 lira 75 kurut olan Beykoz-Paşabahçe yolu· 

nun ınşaası k~palı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 12 1.39 
pcrıe~ıbe günu snnt 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Keıif 
evrakıle 4artnamesi levazım müdürliiğünde görülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 20 bin liralık 

1 

36 50 
120 -

4 50 

• • 

Beykoz Deri ve Kundura Fab. TAŞ 11-1-39 
inhisarlar U. Müd. 13-1-39 
lstanbul Belediyesi 2_ 1_39 

iZ77Y 

11 -
15 30 
14 30 

işi pama~lıkla isteklisine ihale edilecektir. Ke,if bedeli 110 lira
dır. Keşıf evrakı heriÜD Başmildüriyet levazım kısmında ihale 
9.~,8l9 pazartesi günü saat 14 de baf ildürl ıktc müteşekkil ko
mıı.yondıı yapılacaktır. 

isteklilerin ihaledtın evvel yib:de 7 5 muvakkat t · t k · · ı • cmına a çe-
sını yatırma ara lazımdır. 

GlSrmek iıtiyenlerin her gilo Bıışmüdüriyet levazım kısmına 
mfiracaatları ilin olunur. 

bu işe benzer iş yaptıtına dair eksiltmeden 8 gün evvel vilayet
den alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesika
lerile 2449 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuhile 
beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazıla 
günde saat 14 e kadar Daimi encümene vermelidirler. Bu ıaattea 
aonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

1 Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

* * * Keıif veya Alınacak vesi
tahmin bedeli İlk teminatı kanı• tutarı 

Daire adı İşin 
cinsi ve mahiyeti Lira K. 

Yalova kaymakam- 583 42 
lık konağının noksan 
ve kusurlu yerlerinin 
ikmal ve islahı. 

Ura K. 
43 76 

Lira K. 
500 

Dairesi adı, ketif bedeli yukarda yazılı bulunan iş pa
zarlıia konulmuştur. Eksiltme J 2. l .939 pertembe günU sa
at 14 ~e daimi encümende yapılacaktır. Kcıif evraki ve şart
namesı levazım mUdUrlüğllnde görftlebilir istekliler 2490 
sayılı kncunda yazılı vesikadan bnıka bu işe benzer İf 
yaptığına dair eksiltmeden 8 gU11 evvel vilAyetten alacak
luı fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikala
rile 43 lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu 

ile b raber yukarda yazılı güııde saat 14.30 da Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. 

Elektrik, av~azı,jKalorifer Tesisat ve Malzeme 

Samsun İnhisarlar Baımüdürlfttünden: 
Başmüdürlü ilmüz Tux binasında yaptırılacak yanırın tesisatı 

-
Gilmrilk Muhafaza Genel Komutanliğı fstanbul Satınalma Ko d . • an. 

Gümrük muhafaza örgüdü için 20 tane battaniyenin 13-J-~g 
cuma gGnü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Taaınlanan tutarı 1500 lira ve ilk teminatı l ll liradır. 
Şartname evsaf komisyoadadır. GörOlebilir. 

isteklilerin sıün ve saatinde ilk teminat makbuzlara vaya ka

nuni VHikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüj'ündeki ko
misyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları 6 ıncı işletme Komisyonundan : 

Malatya ve Adana işletmeleri memurin ve m<ıstahde
mıai için ıösterilecek etkAl ve hare nümunesi veçhile 

ve yalnız kumaıı idarece verilmek üzere mea harç 

kışlık elbise ve palto dik;mi kapalı zarfla eksiltmeye ko 

nulmuıtur. Eksiltme a 1.12.938 cumartesi günü saai 1 O da 

Adanada işletme müdürlüğü binasında toplanacak komis· 
yonca yapılacaktır. 

Mukavele ve tartnameleri Malatya ve Adana işletme 
merkezlerinde ve Mersin Konya istaıyonlarıoa müracaatla 

Keçi kıh 

K. Fındık 

Tiftik mal 

Tiftik: Oğlak 
Susam 
Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

Fasulya 

Mıaır sarı 

49 20 53 -

107 20 110 -

20 20 

50 -

9 15 

4 8 4 30 

Dış Fiatlar 
Buğday U.erpul 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. : • 
Fındık G. :Hamburg 

• L. : • 

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

lstanbul Merkez Hah 
Ya, Sebze ve Meyve Fiatları 

===.:=====21.ı~ 118 ===-=====_,..::::::-' 

Bcııclya Sultan1 l{llo 2 - 10 --

11 -Sakı~kabağı :!.t 

Dolmalık baber 

Sivri büber 

Kır domato&l 

P :ıtatea 

18 - 16 

ı> - ıo -

Gi1mftıhaıa elması kilo 10 -

Mtıkil• 15 
l!llyah azünı 12 -
Amadya elması l:l -
lııebolu elmaeı 6 -

lnıılllA elma11 (taraklı) 8 -

• 
5 -

Çalı iaıu\yHl 

Barbunya kırmııı • 
• yeşil • 

Balda (lsmtrden). 

5 - 8 -
ı• - ~g -

12 - 18 -
lr> - 18 -
50 - 5~ -

Aakara ermud• 

lı:ıebolu annadu 

1 Muıaıala 

{ 
Ayva 
Ferik ollllMt 

Keıta•• 

2 - ı• 
7 - '"' 
ı: - ., 

g 

ıı 
Sc.lı,~Jaıulye • 

lapanak 

Kök kerevit • 
Pıraıa • 
Patlıcan bııı adod 

orta 

ufak 

Karnabahar 
linginıır 

Yeıll aalata 100 • 

.. 

18 - 20 -

210 a -
1\ - 7 -

2- S-

" 10 -

so -
1 -

22 -
22-

60-
Yetil •otan 
Maydanoz 

Pancar 

demet - rıo 

2 00 

1 :a 
- 76 

3-
Havuç ,, 
Kcrevh: Yaprak ,, 

Nane • 
Kırmız:ı turp 

Bayır turpu 
" 

Kestane kabatı kilo 

Kuru incir .. 
Laz elması . 
X:astamonu elması • 
Kavak elması 
Karadcmiz armudu 

8 fi() 
2 

öO 

5-
2 50 

- 7~ 

- 45 - 50 

1 - 1 50 

8 - ~ -

9- JG 

6 - 12 -
10 18 

8 14 -
4 5 -

• 
Nar 
l.evır. 

Wur: 
Ağ-aç kavunu 

Y e1rU llmonle3 

ltcHbl limon 100 • 160 -

Portakal Dörtyol ~Olık 8~0 - s· 
• • G4,300 9 
• .. iO • 221 ~ 

• 100. lvJ - I• 
• • ı•o 140 - 161' 

Portakal Aluya 10\l A 2;:-N - '~ 
• .. so m - fll" 

M 280 ,,1J 
31} 3 o - 4fJJ • 

c Fenike 160 400 -

• • 
• 

" 
H;ı tııy 

• 

ıoo 4~o -
g~ 340 -

l6') 4 (1 - 41• 
~10 Rlri t.: 

Mandflrln DOrtyol 100 ı O -
• Alanya 100 ~20 
• Bodrom 230 

Rize • 80 
Fenike 

» Mersin Yat. t 8 

Iİ' 
bedelsiz olarak görülebilir. Muvakkat teminat 83g.29 

radr~ krt . . . bl"'k b l 1 . ••fu t k . e 17" s e ı erın ıyı a a e ge erı, nu s ez eresı v , J( 

işteki ehliyetlerini gösterir tasdikli vesikaları ile nıuf' 1, 

kat teminatlarmın vezneye yatırıldığını göaterir makbul ~ti 
ya banka teminat mektubunun ve teklif zarflarmın "'' _, 
muayyenioden bir saat evvelıne kadar komisyonuıOıJ 
vermit olmaları IAzımclır. e' 

Beher katın Muharnıl' 

Elbisenin cinsi 
Memur elbiıesi (serj) 
Müstahdem ,, 
(Serj ve şayak} 

maa harç nıu· Bedel 
bam. dikim fi. tutıat1 ~· 

Kat Lira K. Kir' f1J 

369 8 00 2812 ~ 
~83 7 50 2872 

Memur paltosu (kastor) 414 
Müstahdem paltost1 (şayak)J92 

1 
6 

00 
60 
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İstanbul Be ediyesinden: 

Miktarı Muham.b. Teminatı 

Karaağaç uz fabrlkaaı lçia 
amonyak 

• ilk okul çoouk bahçeleri ve 
barındırma odalarına 1&ğhk 

Lira K. 
250 kilo 340 -

Lira K. 
51 -

muayene karneai 75000 adet 85 52 50 

Yukarda muhammen kıymetleri yazılı bulunan işler ayrı 

ayrı pazarlığa konulmuıtur. Şartnameleri Encümen kaleminde 
g6rillcbilir. 

lsteklil r izalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 2.1.939 pazartesi günü ıaat 14.30 da Daimi 
EncCimende bulunmalıdırlar. 

••• 
Yeni Eski Muh. B. 

Semti No.111 No. Lira K. 

Fatih Çarşamba caddesinde 106 o 10 
dilkkd ankazı 

Koca Muatafapaşada Koca Mus-
tafap t• caddesinde diikkan 358 338·340 20 
an kazı 

Teminat 
Lira K. 

1 50 

3 -

Yukarda semtı, mahalle ve sokağı, numarası ve muham· 
men kıymetleri yazılı bulunan ankazı •atılmak ilzere ayrı ayrı 
pazarlığa konulmu,tur. Şartnameleri Encümen kaleminde gö 
rillebilir. 

istekliler hizalarında glhterilen teminat mnkbuz veya 
mektubile berRber 2.1.939 pazartesi günü saat \4,30 da Daimt 

Encümende bulunmalıdırlar. 

~ ~ 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Mu amba, Hah v.s. 

Samsun P.T.T. Müdürlüğünden : 
Yeni yapılan P. T. f. bina-51 için icap eden masa, dolı:ıp 

ve air mefruşat 2. t .939 güııii saat 10 da ihalesi yapılmak 
Uzerc 15 gi.in müddetle 18.12 938 gününden itibaren açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat 200 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenler her gün P. f .T. müdürlü· 

ğune, eksiltmeye i,.tirak edecekler de 2.1.939 günü saat 10 
da tt>ınin tlannı yrıtırmı olmnk şartıle ayni mahaldeki ihale 
komi .... vonuna gelmeleri ilan olunur. 

Mahrukat Benzin- akine yağlarıv.~ 

Marmara Üssübahri K. 

Cinsi Tonu 

Satınalma 

Tahmin 
fiatt 

L. K. 

Komisyonundan: 

ilk 
Tutarı 

L. K. 
teminatı 

L. K. 
Rekompoze ma· 510.393 

den k6m 'ril 
15 50 7911 09 

23.12.938 ~ününde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan ve 
i teklisi çıkmıya yukarda iktarı yazılı kömür, yeniden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 12 ikincikanun 939 perşembe günü saat 15 
de İzmitte T rsane kapısındaki komisyon binasında ya· 
pılacaktır. 

Bu işe aid şartname bedelsiz olarak komisyondan alı· 
n bilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kauunun istediği vesikalarla 
birlikte yukarda gösterilen ilk teminat mnkbuz veya banka 
mektublarmı muayyen gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyon ba kanlığına vermeleri. 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalına l oınisyoııundaıı: 

Diyarbakır Tayyare alayı ihtiyacı için l 14 ton yerli kok 
kömürü açık ebiltme ile mukaveleye bağlanacaktır. 

Mnha men bed1,;li 4256 lira muvakkat temimatı 320 lira· 
dır. 

Evsaf ve ~artnamesini istekliler her giin meı:ıai saatlarm
da Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda görebilirler. 
30.12.938 cuma günü saat 10 da açıK eksiltme ile ihalesi 
yapılacağından istekliler kanunun tesbit ettiği ve:;aik v~ te· 
miııntları ile birlikte belli gün ve saatti'! komisyona müracaat· 

lan ilD.n olunur. 

Müteferrik 
Ankara Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 

Satınalma Komisyonundan: 

Tohmia edil n bedeli 1300 lira olan 2 ton grafit as
keri f brikalar umum müdürlüğü merkez satınalma ko· 
misyonunca 14.2.939 sah gllnü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 97 lira 50 
kuruı v 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesaikle mezkur ün ve saatte komisyona mlira· 
caatları. 

GümrOlc Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul Satınalma 
Komiıyonundan : 

Gfimrük Muhafaza teşkilatı için yaptırılacak 4 tane motör tek· 
lleıinin 12-1-939 perşembe günü saat 16 da kapalı zarfla ekılltmeıi 
Yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1460 lira ve ilk teminıtı 1110 liradır. 

M0NAKASA GAZETESi 

Fenni ve hususi şartoamesi muhafaza veznesine yatırılacak 74 
kuru' mukabilinde komisyondan alınabilir. 

isteklilerin o gün ekıiltme saatinden bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanunun tarifi veçbile hazırhyacnkları teklif mektu· 
blarını Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyona gel· 
meleri. 

İstanbul Belediyesinden : 

İstanbul tephirhaneleri için alınacak olan ve hepsine 
4400 lira bedel tahmin edilen iiç t ne kamyonet açık ek· 
sHtmiye konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlü~ünde 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
330 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
9.1.939 pazartesi günü saat 14.30 da Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Yedek subay okulu için bir adet çamaşır ütüleme ma· 
kinesi 6.1.939 cuma günü saat 14.30 da Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1700 lira, ilk temi· 
natı l 27 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü· 
lür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

• • * Süvari binicilik okulu için 300 metre mikabı kum 
5.1 939 perşembe günü saat 14.30 Tophanede levazım a· 
mirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli 360 lira teminatı 54 liradır. İs· 
teklilerin kanuni ve ikalarile beraber belli saatte komis· 
yona gelmeleri. 

* • 
750 m. font boru ile 25 ton bel ipi alınacaktırr. Bak. lnhi11ar· 

lAr U. Müd. illnlarına. 

• • • 
6 adet muhtelif Antretuvaz torna tezgahı alınacaktır. Bak 

O. D. Yol. U. idareai ilanlarına. 

DE 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan: 
Kırklareli Tüm ambarında mevcut 5719 çift köhne 

fotin ile 150 çift yemeni açık artırma ile satılacaktır. Fo· 
tinlerin muhammen bedeli 8 buçuk kuruş, ilk teminatı 
36 buçuk liradır. Yemeninin muhammen bedeli 3 buçuk 
kuruş, teminatı 40 kuruştur. İhalesi 6.1.939 cuma günü 
saat 16 dadır. İstekliler Tüm ambarında fotin ve yemeni· 
leri görebilirler. İsteklilerin belli saatte teminatlarile be· 
raber Kırklarelinde Tüm satınalma komisyonuna müra· 
caatları. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1- Muhammen bedeli 9990 lira tutan 60000 litre benzin ile 
3000 litre oktanll hususi benzin kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 Eksiltme 13.1.939 cuma günü s88t 15 te idarenin Tünel 
başında Metro Han binasının 6 ncı katındn toplanacak Arttırma 
Eksiltme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe aid şartnameler İdar nin Levazım Müdürlüğünden 
parasız alınabilir. 

4- Muvakkat teminat 749 lira 25 kuruştur. 
5~- Teklif mektublarının 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 

olarak ve eksiltmeden en az bir aat evvel Komisyon Rei11liğine 
verilmiş olması lazımdır. (9414) 2-4 

• ,, ,, ,, -"~ 

U. MUOURLU UNDEN l D.D. L 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 6 ad ·t muhtelif antrtuvaz 
torna tezgahı 14·2·1939 ah günü saat 15 de kapalı zarf uıulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1687,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ııaat 

14 de kadar Komieyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parnıız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılııcaktır. 

(9465) 1- 4 

Nafıa Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

ühim ilin 
Memur ve müstahdeminimizin 1938 senesine aid "Yeşil,, r euk· 

li hüviyet varakalnrının 1 ikincikanun 939 tarihind n itibaren ip· 
tal edilerek 19 9 seneıi için muteber olmak üzere "Kırmızı,, ı-enk· 
te varakalarla değiştirileceiini UMUM MÜDÜRLÜGÜMÜZ Sayın 
müşterilerine arz eyler. Bu kartların baş taraiınd İdarenin Res· 
mi unvanı olan "T. C. NAFIA VEKALETİ İST AN BUL ELEKTRiK 
İŞLERi UMUM MÜDÜRLÜGÜ,, yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evaafa uygun olmıyan kartlar sahte ad
dedilmeli ve hamilleri Poliıe haber verilmelidir. ( 14) (9413) 2- 3 

Umum Müdürlük 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasına getirilecek içme 
suyu için şartnamesı mucibince 750 metre Font oru a
çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedali 1150 lira ve muvakkat temi· 
natı 86.25 lıradır. 

ili - Ekıiltme l 3.1.939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 16 da Kab< taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hor gftn inhisarlar 
tuz fen şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
liflerini ve bu işe ait katoloklarını ihale gününden 3 gün 
evveline kadar İnhisarlar tuz ve fen şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulfinn mutazammın vesika almaları Ja. 
zımdır. 

VI - İsteklil rin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9481) 1-4 

• • • 
1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 

25,000 kilo bel ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuruş hesa
bile 14750 lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 

Hl - Eksiltme 16. t 939 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi numune de görülebilir • 

V - Möhürlü teklif mektubunu kanuni veaaikle yüzde 
1,5 güvenme pari'\sı makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek olnn kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Baş· 

kanlığına makbuz mukabilinde verilme11 lazımdır. 
(9485) 1-4 

• • • 
l - idaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabrikasında 

halen mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar biri· 
keceği tahmin edilen 160,000 kilo tahta parçası pazarlık 
usulile sablacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesa· 
bile 800 lira ve yüzde 15 teminatı 120 liradır. 

lll - Arttırma 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15.30 da Kabataşda Levaum ve Mubayaat Şubesin
de müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

lV - Numuneler Cibali ve Kutu Fabrikalarında gö
rülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edile gün ve 
saatte yüzde 15 teminatlarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9484) 1-4 

••• 
1- İdaremizin İzmir Tütün Fabrikasındaki bantlı tef· 

rik masaları için şartnamesi mucibince beheri yarım bey· 
gir kuvvetinde "3,, adet rediksiyonlu motör pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

il..- Hepsinin muhamm~m bedeli 400 lira ve muvakkat 
teminatı 30 liradır. 

111 Eksiltme 23. t.939 tarihine rastlıyan pazartesi gü-
nü saat 14 de Kabataşta Le azım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyeolcrin fiatsız teklif· 
lerini ihale gününden en az bir hafta evveline kadar in
hisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifle· 
rinin kabulünü muta~ammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8968) 3-4 

• • • 
1 - İdaremizin paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı ve 

26 12 938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15202.40 
lira muhammen bedeli beton arme döşemelerle sair 
müteferrik işlerin eksiltme·i görülen lüzum üzerine 
bir hafta sonraya talik edilmiştir. 

11 Eksiltme 3. 1.939 tarihine rastlayan sah günü saat 
15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

ili Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile inşaat 
Şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek· 
tubunu ihtıva edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanhğına makbuz mukabili veril· 
mesi lazımdır (9409) 3-3 
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ABONNEMENTS: Quotidieo des Adjudication 
ADMINISTRA 1"1U1'l 

Ville et Province 
3 MOIS Ptrı. 450 
6 " ~ 850 

12 ~ ~ 1500 

Etrangcr : 12 moia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

•• 
l s 

A 1 

Y ogbourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baz.ar 

T el~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicit~ ı'adresaer 
a I' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adre11ae T~l~graphique: 

l•tııobul- M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix 

d'adjudicnt estimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioa. 
provisoire 

Lieu d'ndjudication et du 
Cahier des Cbargeı Jours Heure 

Construction-Reparation-Trav. Publlcs-Materlel de Construction-Cartographle 

Conatruction de 10 dalots 1 m 1 de 3 m. 
s/route Samsun Bafra (cah . eh. P. 811) (aH 

Trav. d'enroche ent el constr. perre au pont 
Terme 

Repar. paves : 4022 m2- Parquets : 1000 m2 
En ciment et 100 m2 en uphalte. 

Constr. bitiase atation Samsun {cab. eh. P. 
425) 

Construction etable 
Modıfication et achevement construction bn

tisse 

Publique 136764 94 

Pli cach 

Publique 

Pli cach 

• 
• 

14424 83 

4290 78 

85000 -

19038 38 
14164 83 

8088 25 

1081 83 

322 -

5500 

2310 

VI la yet Samsun :!3-1-39 16 

n • 9-1-39 16 -

Dir. Telcphoncs lst. 14-1-39 11 -

Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 19-1-39 15 
Cai11Ses Sirkeci Samsun et Kayseri 

Com. Ach . Place Fort~ Çanakkale 16-1·39 16 
Presid. P. R. P. Aydın 12-1-39 17 -

Prodults Ch imlques et Pharmeceutlques-lnetruments Sanitelrea-Fournlture pour H6pituu~ 

Liquide insecticidc marque Parex Oetmoline 
ou similaire : 500 litreıı. 

Amoniac : 250 k. 

Pli cach 8250 -

Gre a gre 340 --

Heblllement - Chaussures - Tissu - Cuirs 

Couverlures en laine : 200 p. Publique 1500 -

Ameublement pour Hıııbltatlon et Bureıııux-Tepisserie ate. 

Tableı, armoires et autrca articlea d'ameu · 
bleme12t. 

Travaux d'lmprlmerle-PıııPGter..!! 

lmpresıion earnets : 75000 p. 

Combustlble-Cerburııınt-Hullea 

Coke indi gene : 112 t. 
Cbarbon de terre recompod : 510.393 t. (aj) 

Dlvera 

Camionneltes: 3 p . 
Coque pour moteur : 4 p. 
Oiff. mnchines a tours d'entrotoise : 6 p. 

Grafite : 2 t. 

Balon de aondag• en caoutchouc petits: 2400 
p.- Grands : 1200 p. 

Mac ine iı ropnsser le linge : 1 p. 
Sable : 300 m3 
Tuyaux en fonte: 750 m. 
Corde : 25000 k. 
Cbevaux de monture 

P!"ovislons 

Savon noir, savon pur. 

• 

Pekmez : 500-1000 k.- Tahin : 800-1600 k. 
Oignonı : 12,7 t. (aj.) 
Farine pour paln : 250 t. (aj.) 
Paille : 150 t. (nj .) 
Viande de mouton : 4000 k. {aj.) 
Oignons : 28400 k. (aj.) 
Poules: 3 t.- Dinde : 6 t. {aj) 
Orge : 140 t. 
Avoine : 120 t. 

" : 500 t. 
Orre : 500 t. 

Publique 

Gre il rre 350 -

Publique 
Pli cuh 

Publique 
Pli cach 

n 

Puhlique 

n 

• 

4256 -
7911 09 

4400 -
14640 -

!2500 -

130Q -

4320 -

Grc a gre 
1700 -
360 -

1150 -
14750 -

Publique 
Pli cacb 

Gre iı gre 

n 

508 -
S2500 -

Gre a griı 
" 
n 

Pli oaoh 

" 
" 
• 

ı. k. o 04 50 
n O 05 50 

82450 -
28000 -

8) Adjudications a la surenchere . 
Bottineıı camelotes: 5719 pairea- pantoufles : 

150 paires 
Bottines cameloteı : 4757 paires. 

Troncs de sapin : 631 m3 358 d. c. 3 

ln•tallations, machines, outils, instrumenta eto . 
4e la Ste A. T. de vcgetaline a Mersin 

Sacs videa: 150 p.· Cerceaux utilisb: 800 k.
Bnrils en fer : 14 p. 

Objets trouves 

Bois de sapin: 112 m3 
n n chene: 776 quintaux 

Plants d'arbre de in pepiniere de la praırie 
de l'bôp. Gureba 

Decombreıı de la biti&se anci n karakol Şi· 
ohane iı Beyoğlu 

Morceaux de planches : 160 t. 
Fer camelotc : 18290 k. 
Locomobile ueage : 5 p. 

Publique 

" 

" m3 12 35 

• 222454 -

" 
n 

n le m3 4 60 

" 

Gre a gre 115 

" 800 -
Publique 

" 

618 75 

51 -

113 -

200 -

52 50 

320 -
593 i4 

330 -
1110 -
1687 56 

97 50 

324 -

127 50 
54 -

38 10 
2489 25 

169 -

224 -

472 50 

36 50 

7 -

38 64 

120 -

1 ere Explolt. Ch. Fer Etat H. paşa 16-1-39 15 -

Com. Pcrm. MunicipaliH lstanbul 2-1-39 14 30 

Com.Aoh.Com.O.Surv.Douan. lst. 13-1-39 11 -

Dir. P. T. T. Samsun 

Com. Perm. Mun. lstanbul 

Com. Ach. Milit. Dlyarbaklr 
Com. Aob. Base Nıvale de Msr· 

mara iı lzmit 

Com. Perm. \fonicipalite lstanbul 
Com.Ach.Com.G.Surv.Douan.lıt. 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

Bur. Exped. Haydarpaşa 

2-1-39 10 -

2-1-39 14 30 

S0-12-38 10 -
12-1-39 ıs -

9-1-39 14 30 
12-1-39 16 -
14-2-39 15 -

Co . Ach. Dir. Gen. Fnbr. Milit. 14-2·39 14 -
Ankara 

Dir. Gen. Meteorologie Etat Ank. 12-1-39 14 -

Com. Acb. lntend. lst. Tophane 

.. 
Com. Aoh. Econ Monop. K.tacbe 

" Com. Ach. Corps A.rmee Çorlu 

Com. Ach. lntend. Ankara 

" 
" 

Com Ach. Regiment Amasya 
Com. Aeh. Place Forte Çanakkale 

" 
n 

Com. Ach. Lyoee H.paşn 
Com. Aoh. Mllit. Polatlı 

n 

" Gaziantep 

• n 

Com. Ach. Dlv. Karldareli 

Inte•dance Regiment lnfanterie 
Çatalca 

Chef Revire Karabük do l'Expl. 
Foret Etat 

Defterdarnt Içol 

Dir. Fab. Tabncs Monop. Samsun 

9 eme Eı:pl. Cb. Fer Etat Sirkeei 

Prepose Foretı Afyonkarahisar 
n ,, Saiaı beyli 

Dir. Princip. Vakoufs ıst. 

Defterdarat lstanbul 

6-1-39 14 30 
5-1-39 14 30 

13-1-39 16 
16-1-39 15 -
chaquo jours 

31-12-38 
30-12-38 

10-1-39 
10-1-39 

7-1-39 
1-1-39 
7-1-39 
2-1-39 

10-1-39 
16-1-39 
15-1-39 
15-1-39 

10-
14 -
13 -
13 -

10 -

9 -

-1-39 16 -

5-1-39 10 -

7-l-S9 11 -

14-1-39 11 

9-1-39 14 

3-1-39 10 -
(rectifie) 
3·1·39 14 -
4-1-39 

2-1-39 14 

Com. Aoh. Econ. Monop. K.tache 13-1-39 1~ 30 
Dir. Douaneı Ankara 16-1-39 10 -
S. A. T. Tannerie de Beykoz 11-1-39 11 -

-

Cuma 30-12-938 

Kardif kamtırü (MMV DeDiz Mrk.) Xe 879 
Baaknl (lnhiı. U. Müd.) ~'! 897 
Koşum hayvam {lıt. Aılc. Fabr.) J\! 901 
Elektrik teıiaah için lokomobil (Çanlmı Beled.) J'\! 902 
Çamaşır kurutma, ütüleme makinesi (lnhis . U. Müd.) J\! 910 
Lastik hortum (lnhiıı. U. Miid.) X! 910 
Bat cibinliR"i {Gilmr. Muh. Gen. Komut.) ~ 910 
Kadın iskarpini ,, " ,, ,, ,.\'o 910 
H. paşa elektrik tcıisatının mOtenavip cereya'l tesiııatına tahvili (DDY) 

J\! 910 
• KiR-ıt çuvalı (A11k. Çimento TAŞ) ~\! 910 
Dana, keçi deriııi ve kösele (DDY) .~ 911 
• Boş mazot tcnckeııi (Yüksek Ziraat E.nst.) .:\! 912 
Sadeyağ (Yozıat Alayı) .\! 912 
Palto (Edirne Kültür Oir.) J'! 914 
Kuma, kürek ve balta 1apları (Büyükdere Bahçeköy Orman Fak. Oir ) 

.\~ 915 
• Çam ağacı (Kastamonu Orman Dir .) J\! 916 
Belc-riler için caket, p ntalon v.ıı. (Gaziantep Emniyet Mtid ) .. \! 917 
Pirinç, lahana, pırata, ıspanak (Sam un Ask. SAK) .:\! 918 
Fenni mezbaha inş. (Havza Bcled ) ,.\! 918 
Sterilizasyon cihazı (lst. Sıh. Mties.) .ı\! 919 
* Yol edevat malzemesi (Sinop Nafıa Müd.) X• 919 
• Demir, pirinç ve linyit parçaları (Bartın Malmüd.) ,:\~ 919 
* Beygir, katar ve beygir derisi (Ank. Lvz.) J~ 921 
Arap sabunu (lnhiıı. U. Müd ) J\~ 920 
Kuru ot, saman, yulaf (ist. Komut.) .;\! 920 
Alafranga kiremit ,, ,, .\! 922 
Yapı malzemesi ,, ,, J\! 922 
Makarna (Kırklareli Tüm.) X! 922 
Karıkkalc kalorifer tesis. (Ank. Ask. Fabr.) X! 922 
Pekmez, tahin (Ank. Lvz.) J\! 923 

----~ec:v·r:e 

Vendredi 30-12-938 

Charbon cardiff (lnt. Marit. Minist. Def. Nat.) No 879 
Bascule (Dir. Gen. Monopoles) No 897 
Chevaux d'attelagc (Fnb. Mılit. lstanbul) No 901 
Locomobile pour instal. elcctrique (Mun. Çankırı) No 902 
M6chine a secher et rcpaııser le linge (Dir. Gen . Monop.} No 910 
Trompe en caoutchouc (Dir. G en. Monopoles) No 910 
Moustiquaircs (Command. G en. Surv. Dounn.) No 910 
Escarpins pour dameı (Comand. Gen . Surv. Douan.) No 910 
Transformation au courant alternatif de l'instal. electrique iı H . paşn 

(Ch. de Fer Etnt) No 910 
• Saca (S. A. T. de Ciments Ank.) No 910 
Peau et cuir (Ch. de Fer Etat) No 911 
• Bidona videa do mnoute (lnstitut Sup. Agricole) No 912 
Bourre (Regiment Yozgat) No 912 
Paletots (Oir. Culturo Edirne) No 914 
Manches pour pioches, pelles et hiches (Dir. Faculte Forets Büyük· 

dere•Bahçeköy) No 915 
* Bois de sapin (Dir. Forets Kastamonu) No 916 
Jaquettes, pantalon ete. pour gardicna (Dir. Saretc Gaziantep) No 917 
Riz, choux, poirreaux, f>pinards (Com. Ach. Mil. Samsun) No 918 
Constr. abattoir technique (Municip. Havza) No 918 
Appareils de sterilisation (Etsbliss. Hygieoe) No 919 
* Materiel et outils de route (Dir. Trav. Pub. Sinop} No 919 
• Pieccs de fer, laiton et lignite (Dir. Fisc Bartin) No 919 
• Cbevaux, mulet et pcau de chevaux (lntend. Ankara} No 921 
Savon noir (Dir. Gen. Monopoles) No 920 
Foin, paille, avoine (Command. lstanbul) No 920 
T~ilcs a la franque ( ,, ) No 922 
Materiel de coaııtr. ( ,, ) No 922 
Mncaronis (Div. Karldareli) No 922 
lnstall. chauffage central (Fab. MiL. Ankara) No 922 
Pekmez, tahin (lntend. Ankara) No 923 

İstanbul Defterdarlıgından: 

Beyoğlunda eski Şişhane karakolu binasının 135 lira 
muhammen bedelli enkazı 2.1.39 pazartesi günü saat 14 
te pazarlıkla satılacaktır. Şeraitini öğrenmek isteyenlerin 
h rglln ve satışa iştirak edeceklerin de mezkur gün ve 
saatte teminat makbuzlarile milli emlak mildürlüğünde 
toplana komisyona müracaatleri. 

• • • 
160 t. tahta parça ı satılacaktır. Bak: inhisarlar U . .Müd· 

il!nlarınn. 
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