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Narenciye (portakal, limon, 
~tlı limon, turunç, mandarin 

t ağaç kavunu) başlıca in· 
tar sahaları cenup sahilleridir. 
Bu mıntıı.ka, Toros dağlarile 
kışbrılmış olan diğer küçük 
~ltenciye mıntakası da Rize 
Ci'Varındndır. Karadenizin cenu· 
Uşarkiıinde bir iklim adacığı 

~tkil eden bu mıntaka yalnız 
~llrenciye nevilerinin neşvüne· 
llıa11na değil ayni zamanda, 
daha ziyade inkişafı istikbalde 
buyük faydalar temin edecek 
Olan çay ziraatinin inkişafına 
da müsaittir. 

Akdeniz. havzası meyve nevi· 
tinden keçiboynuzu, frenk İn· 

tiri, muz ve hurma daha ziya· 
de cenup sahillerinin narenciye 
~ıntakasaoa inhisar etmekte İ· 
'eler de çam fıstığı dağınık bir 
balde daha ziyade Ege manta• 
~a11na ve Marmara denizi hav
tasında yetişmektedir. F zla 
ll:ıiktarda olmak üz.ere Bcrga
ltıa civarında bulunmaktadır. 

Diğer birçok nevileri, bu zik
tettiğimiz gibi memleket da· 
lıilindc böyle huıusi intişar sa
lıatatana malik değillerdir. Me· 
tla Tüffahiye ve Nüvatiye ne· 

"il ri yalnız sahile yakan yer· 
1trde değil ayni zamanda mer
~tti Anadoluda reniş bir inti· 
lar sahasına maliktirler. 
Bunların intişarı bilhu a a· 

~ar ıu vadilerine ve bazı göl 
llııntakalarına b ğhdır. Tüffahi
)e ve Nüvatiye z.iraati Sakar· 
}'a nehri, Kızılırmak ve Kara
dtniz.e akan diğer nehirler, ay· 
tıi zamanda Fırat ve Dicle ne· 
~İtleri havzalarında yapılmakta• 
dır, 

Birkaç Uiffohiyc ve nüvatiye 
llt'Vi bu mıntakalarda ehemmi· 
hti haiz birer ziraat halinde 
1tıkişaf etmişlerdir. O suretle 
~i bu mıntakalarda yalnız da
~ili pazarlar için değil, ayni 
tıırnanda ihracat ticareti için 
büyük ziraat merkezleri mey
dıına getirilebilir. Kocaeli vila· 
l'ttinde ve Kütahyado kiraz ve 
"işne ziraoti dikkate şayandır. 

Elma ticareti için de Sapan· 
c, gölü mıntaknsı, Am sya, 
!Jrdu, Gümüşhane, Artvin Kas· 
••tnonu, Ni de, Malatya elma 
~ınt kalorı büyük bir ehem· 
~İ:Yeti haizdirler. 

Malatya aşılı kayısı ağaçları 
"-t\'zuubahı olduğu takdirde ay
tıi zamanda en mühim bir ka· 
)ıaı mıntakasıdır. Erzincan 
ltııntakuında da makbul kayısı 
~tşitlerile aşılanmaıı mümkün 
11lan zerdali ağaçları o kadar 
~ktur ki bu sebepten mıntaka· 
h •hemmiyetçe Malatyadan a· 
tllğı tutmamak icap eder. 
b Yine oldukça intişar etmiş 
1.tlunon inepli meyve nevile

t' 1tıden A hududu Bursa civa· 
tıtlda, buna muk bil çilek ise 
"lai mikyasta İstanbul civarın
dıı yetiştirilmektedir. 

Meyve balıçeleri sahası 

İstastistik idaresi kayıtlarına 
göre mey ve bahçeleri sahası 

285.903 hektardır. Buna sahatı.ı 
346 532 hektar tutan zeytinlik· 
ler dahil değildir. 

Zikredilen zeytinlik sahası 
yalnız. zeytin bahçelerine mün· 
!-asır olmayıp içersinde yabani 
zeytinlikler de dahildir. Şu hal
de istastistite nazaran bilumum 
meyve bahçeleri sahası 682.435 
hektarı tutacaktır. Aşağıdaki 
cetvelde tahmin edilen meyve
cilik sahalarını (meyve bahçe· 
leri ve zeytinlikler beraber) bü· 
yükten küçük rakamlara doğ
ru 1934 d .. ki vaziyet üzerinden 
göstermektedir. 

Meyve bahçeleri sahası 1934 
zeytirılikler de dahil: 

Gireson 
Bur n 
Muğla 
İzmir 
Balıkesir 

Seyhan 
Aydın 

Çanakkale 
Erzurum 
Erzincan 
Maniıa 

Çoruh 
Kocaeli 
İstanbul 
Ankara 
Gaziantep 
Sam un 
Kütahya 
lçel 
Kayseri 
Kastamonu 
lıparta 

Konya 
Bilecik 
Antalya 
Diyarbakır 

Ordu 
Burdur 
Eliiziğ' 

Denizli 
Niğde 
Mardin 
Yozgat 
Van 
Malatya 
Çankırı 

Kırşehir 

Çorum 
Trabzon 
Tokat 
Amasya 
Mnraş 

Sıvrıs 
Afyonkarahisar 
Sıvas 

Eskişehir 

Muş 
Bolu 
Urfa 
Kars 
Tekirdağı 

Kırklareli 

Edirne 
Siirt 
Gümüşane 

(Bitti) 

161.821 
78.281 
66. 2 
52.944 
46.894 
40.765 
27.669 
26.939 
24.562 
13.221 
8.585 
6.620 
6.330 
5.95 
5.361 
4. 11 
4.570 
4.461 
3.642 
3.191 
3.156 
2.729 
2.333 
2.235 
2.132 
1.797 
1.702 
ı. 66 

1.519 
1.226 
1.134 
1.026 
1.026 

82.i 
727 
727 
702 
626 
470 
421 
385 
354 
350 
292 
287 
263 
258 
228 
178 
175 
134 
93 
90 
90 
76 

-~-•••<il•---

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Türkiye-Estonya Ticaret anlaşmasında 
yapılan tadilata müteallik kararname 

No. 2 9833 (R. G. No 4088) 

16 temmuz 1938, 15 ağustoı 193S tarih ve 2 9281, 2/9439 sayı· 
la kararnamelere ektir: 

6 har.İran 1937 tarihli Tilrkiye-Estonya Ticaret Anlaşmuında 
yapılan tadilata müteallik olup Hariciye Vekilliğinin 18, 21 birin 
citeşrin 1938 tarih ve 22050/51 O, 22775 526 sayılı tez.kerelerile gön
derilen ilitik notalar ve merbutları icra Vekilleri Heyetince 
12-11-1938 tarihinde tetkik edilerek tasdiki oaanmıştır. 

12-11-1938 
Bay Nazır, 

6 haziran 1937 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret Anlaımuına 

bağlı 2 numaralı listeye: 
Türk tarife 
poziıyonu 

1 285 A, B Kaplamalık ağaç 

il 
lll 
iV 
v 
Vl 
vn 

72 c 
377 
37 
106 B. C. 
328 B. 
497 A 

(tayyare için olanlar dahildir.) 
Ham deri 
Pamuk menıucat 

" n 
Yünlü mensucat 
Kağıt 

Cam 

Ton 

100 

50 
35 
40 
5 

40 
200 

Munzam kontenjan ilavesi ve Türk gümrük tarifesinin 451 inci 
pozisyonundan yukarıda mezkur listede halen mevcut 15 tonluk 
kontenjanın 30 tona ibliiğı hususunda Hüklımetimin mutabık ol
duğunu ittilalRrına arz ile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkur ımlaşmanın bir cüzü mütcmmirnini tetkil e
decek olan işbu mektup muhteviyntınm Hükiimetiniz tarafından 

kabul olundnğunu bana teyid etmenizi rica ederim. 
Derin sayğılarımın kabulünü dil rim Bay Nazır. 

Nuri Batu 
Ekselans 

Bay Leo Sepp 
Hariciye Nazıra a. i. 

Tallinn 

Bay Elçi, 
G haziran 1937 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret Anlaşmasına 

ba la il. numaralı listeye aşağıda me.zkiir bir takım kontenjan· 
\oran ilavesi hususunda Hükumetinizio mutabık bulunduğunu bil· 
diren 9 eyllll 1938 tarih ve 1617-21 numaralı mektubunuzu aldı
ğımı teyid ile şeref kazanırım. 

Türk tarife 

Pozisyonu Ton 

l 285 A.B. Kaplamahk ağaç 100 
(tayyare için olanlar dahildir.) 

il 72 c. Ham deri 50 
ili 377 Pamuk mensucat 35 
iV 378 ,, n 40 
v I06 B.C. Yünlü mensucat 5 

VI 328 B. Kağıt 40 
Vll 497 A. Cam 200 

Munzam kontenjan ilıivesi ve bundan başka, yukarıda mez· 
kür listede Tilrk g mrük tarifesinin 451 inci pozisyonundan (çn· 
dır imaline ve eşya örtmeğe mahıuı muşambalar (mamul hale 
getirilmit olanlar dahil) halen mevcud 15 tonluk kontenjanın 30 
ton:ı ibliiğı hususunda Hükümetimizın mutabık olduğunu bana 
bildirmek lütfunda bulundunuz. 

Yukarıda mezkur hususat hakkında Eıtonya hükümetinin mu· 
vafnkatini teyyid ed6rken Ankarada im:a:a olunan 29 ağuıtoı 938 
tarihli yeni Türkiye-Estonya Ticaret anlaşmaaıı 1 Teşriniev~·el 938 
tarihinde meriyete gireceği cihetle mektubunuzda .zikredilen kon
tenjanların muvakkat olduğunu ve 1 teşrinievvel 1938 tarihinden 
itibaren yeni anlaşmadn mezkür kontenjanların ikame edileceği· 

ni Ek•elanslaran nazarı dikkatlerine vaz ile şeref kazanırım. De· 
rin sayğılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Oskar Öpik 
Nazır Muavini 

Ekselans, 
Bay Nuri Batu 

Türkiye Elçisi 

Tallinn 

2 6948 Türkiye tle Estonya arasında münakid 
kliring ve Ticaret anlaş rlarının taı· 

dikına dair kararname 3652 ıayılı Res· 
mi Gaıetededir· 

a) MÜNAKASALAR 

inşaat· Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Sinop Viliyet Daimi Encümeninden: 

Sinop-Boyabat şosasının sıfırdan dördüncü kilometre
ye kadar yeniden yapdması için muktezi taşın adadaki 
taş ocaklarından ihraç ve yol boyuna nakil ve kırdırıl
ması işi mevcut keşif ve şartnamesine tevfikan 9.1.939 
pazartesi günü saat 14 de ihale olunmak üzere açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

Talip olanların keşfi görmek daha ziyade malümat 
almak istiyenlerin keşif bedelinin yüzde 7, 5 ğu olan 572 
liradan idaret dipozito akçalarile birlikte daimi encüme· 
ne müracaatları ilin olunur. 

Gered.e Belediyesinden: 

Şehrin imar Planlarını tanzimi işlerine aid talimatname
nin 25 inci maddesinde tarif olunan eşkal dairesinde şehri
mizi garbdan ba~Iıyarak şarka ve cenubi şarkiye doğru kat
eden umumi ana caddenin imar plllnı yaptırılacaktır. Şekli 
hazırı gösteren harita mevcuttur. Talib olan alahiyettar mü
tehassısların Gerede belediyesine müracaatleri. 

Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan : 

Balıkesir Çayır Hisar mevkiinde yapılan top garajının 

ikmali inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu 
işin tahmin edilen keşif bedeli 36165 lira 58 kuruştur. 

İhalesi 23. t .939 pazartesi günü saat 11 de Balıkesir kor 
satmalma kemisyocunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
27 t 2 Hra 42 kuruştur. Bu işe ait ketif pla11 ve şartlar 
lstanbul, Ankara levazım amirlikleri ve İzmir müstahkem· 
mevki, Balıkesir kor satınalma ko.larında görülebilir. ls· 
teklileri• mezkür günde ve ihale saatinden bir saat evvel 
tek!if mektuplarını kanuni belgelerile birlikte Balıkesir 
kor satınalma komisyonuea teslim etmeleri. 

• • • 
3 adet demir caınekiln yapt. Bak. İnhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Ankara Belediyesinden: 

13.1.939 salı günü saat 11 de kapalı zarf uıuliyle ek· 
siltmeye konulduğu ilan edilen otobüs idaresine yaptırı· 
larak kalörifer tesisata haz.ı tadilat dolayısile ikinci ilana 
kadar tehir edilmiştir. 

lıtaııbul P. T. T. Miidürlllğüsıden: 
Büyük postane binası kalorifer dairesine yeniden alı

nacak 3 adet dökme demirden mamul kalörifer kazanı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 17 
ikincikanun 939 salı günü saat l 4,30 da Büyük postane 
binası t ci katta posta telegraf ve telefon müdürlliğünde 

toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 5862 lira 70 kuruş muvakkat teminat 439 

lira 70 kuruştur. 
Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arthrma, 

eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur ol
dukları vesikalarla ehliyet vesikasını ve fiat teklifinı ha
vi kapalı ve mühürlü zarflarını eksiltme şartnamesile mez· 
kur kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 17. 1.39 tari
hinde saat 14 e kadar komisyom rcisliiine numaralı mak· 
buz mukabilinde vermiş olmaları ve eksiltmeye iştirak i
çin ehliyet vesikası almak lazım geldiğinden taliplerin 
referaaslarile diğer vesikalarını bir istidaya bağlayarak 
ekıiltmenin yapılacağı tarihten en az 8 gün evvel Nafıa 
vekaletine tevdi ederek ehliyet vesikası almaları llzımdır. 
Vesika almayanlar bizzarur eksiltmeye giremiyecektir. Bu 
babdaki keşif ve tastikli tartname, çalışma g ünlerindc 
mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmıodan parasız 

alınabilir. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iisn olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

MOnakasaıar 

lnşaiıt, Tamirat, Nafia lflerl, Malzeme Harita 

Heybeliada verem sanatoryomunda yap. ıu de· 
posu inf. (ıart. 4'9 le.) 

Siaop·Boyabat yolunun aruında taı kıtdırıl· 
ma11, ihracı ve nakli 

Geredenin ıeldi hazırını gaıterir harita •uci• 
hince ana caddenin imar plina tanaimi 

Demir camekan inı. : 3 ad. •(şart. 59 k.) 
Beyoflu hut. guılhaaeaine kirli au yollamua 

tamiri 

Balıkesir Çayır Hisar evkiinde yapılan top 
garajının ikmali inı. 

aç. aka. 9677 66 

" 
aç. eka. 

kapalı ~. 11738 9t 
paz. 106 -

kapalı z. 36165 58 

Elektrik ·Havagazı-Kalorlfer (tealeat ve malzmeal) 

Telgraf teli: 50 t.-bağ teli: 200 kg. 
Dökme demirden mamul kalorifer kaz.anı: 3 ad. 
13-1-39 da yapılaca~ı ilin edilen otobüa ida· 

resine kalorifer tuiaah baaı tadilat dolayı· 

aile tehir edildı 

Mensucat, Elbl a, Kundure, Çamaşır Y,:.!. 

Elbiselik bez: 4500 m. 
Elbise yap. leyli talebe için: 170-180 tak. 

n ., bademe ,, 25 ,, 

kapalı z. 
,, 

7530 -
5862 70 

a9. ekı. 2700 -
2950 -
371 2S 

Matbaa işleri • Kırta iye - Yazıhane Levazımı 

Teknik kitabı ve mecmua :54 kalem 

Mecmua ve .ra:ı.ete: 48 kal. 

Kereate -Tahta v .. 

Çam kereate: 403,3 m3 

Nakliyat· Botaltma • Ylkl11trw 

Aık:eri eşyuı nakli 

MDteferrlk 

Hapi• kamyonu : 1 ad. (temd.) 
Ka yon 3, 4 ve 5 tonluk : 3 ad. (temd.) 
Beı sayıla motöre yap. tenteler 
Baı ipi: 18000 k. (temd) 
Çinko 8 Ne. : 15 t. 
Dekovil rayı: 2000 m.·araba: 15-16 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

K. seğı : 6 t. 
Patates: 16,4 t. 
Koyun eti: 1,5 t.·aığır eti: 2 t.-salça: 250 le.

tel kadayıf: 40 k.-irmik: 50 k.·pirinç unu: 15 
k.-çamaıır aodası: 100 k. (temd) 

b Müzayedeler 

aç. aka. 1621 10 

• 1307 -

lcapala z. 18551 oa 

aç. eks. 1270 17 

pu. 

" pas. 
,, 

aç. eke. 

aç. aka. 

" ,, 

2400 -
7800 -
295 -

10800 -
4050 -

405 -
902 -

726 -

572 -

181 -
15 90 

2712 42 

564 75 
439 70 

202 so 
371 25 
46 88 

121 65 

97 25 

95 50 

180 -
585 -
23 -

810 -
303 75 

31 -
68 -

lst. Sıhhi Müeaseıeler SAK 

Sinop Villyeti 

Ger de Belediyesi 

lnhi1arlar U. Mtd. 
latanbul Belediyeai 

Balıkuir Kor SAK 

Nafıa V eklleti 
lıt. PTT Müd. 
Ankara Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 
Aak. H11kuk F akü\tesi 

n " 

13-1-39 ıs -

'-1-39 14 -

16-1-39 16 -
2.1.39 14 ~o 

!3·1-39 11 -

15-2-39 15 -
17-1-39 14 -

16-1-39 14 -
13-1-39 11 30 
13-1-39 ı 1 30 

Ank. Mrk. Hıfzıı. Mtleı. SAK ve 21·1-39 11 -
İst. Sıb. Müd. 

n " 

D. D. Y. Sirkeci 

Sıvaı Tü . SAK 

lat. Kemut. SAK 

• • 
Glmr. Mub. Genel Kom. lat. SAK 
inhisarlar U. Mild. 
Aık. Fabr. U. Mlld. SAK Ank. 
Ankara Telefon No 2791 ve B300 

Merain Ask. SAK . " 
Niğde Ortaokul. Dir. 

18-1-39 11 -

14·1-39 11 -

9-1-39 14 -

11-1-39 
11-1-39 
6-1-39 
'·1-39 

16-1-39 

16 -
15 30 
11 
14 -
14 -

2·1-39 15 -
2-1-39 16 -

13-12-38itıb. 1 ay 

Ot bir senelik. S'.l 50 .. -
77 -
16 -

lıt. Ask. Fabrikelar SAK 
Merıin Or•an Müd. 

13-1-39 14 -
9-1-39 14 -
5-1-39 14 -
3-1-39 11 -

Karış ık kaaür: 4062 keatal 
Çam direk: 43 ad. 
Köhne Fort otomobili 

aç. art. 

" 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

104 72 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 4500 metre elbiselik bezin açık 
eksiltmesi 16. 1.39 pazartesi gönü saat 14 de Tophanede 
levazım amirliği sabnalma ko isyoaunda yapılacaktır. 

Tahmi11 bedeli 2700 lira, ilk teminatı 202 lira 50 ku-
ruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beral:ter belli ı•atte 
komiıyona gelmeleri. 

Ankara Hukuk Faknltesinden: 

Leyli talebe için 170-180 ve hademeler foin 25 takım 
elbise yaptırılacaktır. Talebe elbLesinin muhammen bedeli 
2950 lira ve muvakkat teminatı 371 lira 25 kuruştur. Ha
deme elbisesinin muhammen fiyatı 625 lira ve muvakkat te· 
ıninalı 46 lira 88 kuruştur. İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya girmek ıçın 13.1.939 cuma 
günü saat 1 t,30 da fak lteye müracaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Ankara Merkez Hıfzıııbba MllHHHai Satıaalma 
Komiıyonundan : 

" . 
M. M. V. SAK 

Ekailtme müe1SeHde toplaman husust komisyonda yapılacak
; tır. 

1 Şartname ve liıteler An karada müeHHeden .e İataDbulda la. 
tanbul Sıhhi MidürHlfünden garaaı temin edilir. 

1 • • * Müeaseaeaia 1939 seauinde abone olacajı 48 kalem mec· 
mua ve sete açık ekailtmeye konulmuştur. 

Ekailtme Aıılc:arada Merkez Hıvzmhha aüeaseaeeinde toplanan 
huıuıi komiayoada yapılacaktır. 

Ekıiltnae 18.1.939 çarşamba giinü aaat 11 dedir. 
Muhammen bedeli 1307 lira olup munkkt teminat miktarı 97 

lira 25 kuruttur. 
Şartname ve lieteler Ankarada müeHeaedea, İıtanbulda İıtan-

bul Sıhhat MüdürlGtfiııden parasız temin edilir. 

Kereste, tahta ve saire 

DeYlet Demiryolları ve Limanlara İfletma Unaum 
idaresinden : 

Muhammen bedeli 185~1,8 lira olan 403,3 m3 çam ke
reste kapalı zarf göknnr usulile 14.1.939 cumartesi günü 
saat 1 t de Sirkecide 9 İşletme binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin yüzde 7,5 teminat ve diğer niza· 
mt vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün 
saat 10 a kadar komisyona vermeleıi lazımdır. Şartnameler 

parasız olarak komisyondan datıtılmaktadır. 

Nakliyat: Betaltm -YöklıtlRe ve s. 

Müe11ese kütübhanesine satın at.nacak 54 kalem tekaik ldtab 
ve mecmua açık eksiltmeye konulmuştur. 

Sivas Tümen Sahnalma KomiıJonuntlan : 

Tirenle Sivas istasyonuna gelecek olan mevadıiaşenin merkez
deki Tümen ambarile Zaradaki piyade alayına tatınacaktır. Eksiltme 21. 1 .939 cumarteıi günü saat 11 de yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1621 lira 10 kuruş olup ilk teminat 121 lira 
kuruıtur. 

Merkeze taşınacak erzak mıkdarı 3'7700 kilo ve zaraya tatına
eak miktara da 378'0 kilodur. 
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Fi atlar 
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Muhammen bedel 1270 lira 1 kuruş Ye muvakkat teminat dıı 
95 lira 50 kuruştur. 

ihale 9.1.939 pazartesi ııünü ıaat 14 dedir. Şartnamesini he' 

gün komiıyoda görebilirler. 
latekliler mezkur günde Tümen binasındaki sabnalm ko iııyo· 

nuna teminat makbuzlarile birlikte mrüacaatları ilan olunur.~ 
• 

M üt ef errik 
Çorlu Kor Satınalma Ko'llisyonundan: 

Kor ihtiyaet için binek hayvanı satın ahnacaktır. Hayva larıı.t 
irtifai en aı: 144 ııögüs çevresi en az 1,60 tan aşağı olmıyacak ,,e 
yatları 4 ten aşağı olmamak üır.ere 7 yaşını geçmlyecek ve bi_1 
cümle ilel ve emrazdan Hlim olac khr. Hayvan satmaya talıb 
olanların her ıün Çorluda Kolorduda teşekkül eden hayvan ,.. 
tınalma komiayonuaa 111Gracaatleri. . 

Saba a •nacak hayyanlar komiıyon tarafından betenilmeıio' 
müteakib mallerin tatbik edilmek üzre bir hayvan baatanesioe 
ııCSnderebitir. 24 11at mezkur baatanede nezaret ve müşahade al· 
tında bırakıldıktan ıııenra atı neticesi müsbet zuhur edenler s• 
biblerine ve menfi zulaur etlenlerin ıparaeı derhal kemiıyoo tar•· 

fıntlan nrilir. 

Başvek~Jeı Devlet Meter~oloji İşleri Umum Müdürlüğünderı: 
Umum müdürlüğümüz ihtiyacı için 2400 küçük ve 1200 

büyük olmak üzere cemıın yek.un 3600 adet lastiK hn''8 

sondaj balonu açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

ı ..... 

t .... 
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nin kirli ıu yollarının tamiri pazarhğıı konulmuttur. Keşif ev· ı 
rakı EncOmen kaleminde görülebilir. istekliler 15 lira 90 ku· 
ruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 2.1.929 pazar· 
tesi günü sant ıs buçukla Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

--------------------·-----------"' ihalesi 12.1.939 perşeml..ıe günü saat 14 de Ankara Ye· 
ni ehir, Su uepo::su altı, Kızılırmak sokak No. 30 da devlet 
meteoroloji işleri umum müdürhiğünde toplanacak olan sa· 
tmalma komisyonunda yakılacaktır 

Muhammen bedeli 43::!0 lira olup ilk teminatı 324 liradır 
llk teminat banka mf"ktubundan gayrı nakid veya nakit 

yerine kaim tahvilat olduğu takdirde bunlar komisyonu
muzca kabul edilemeyeceğinden bunların en geç müakasa
dan bir gün evvel merkez rnuhaseheciliğine yatmlarak alı
nacak makbuzun komisyona ibrazı. 

Sondaj balonlarına ait şartname bedPlsiz olarak devlet 
meteoroloji işleri umum mlidürlüğünd n temin edilehilir. 

~.k iltmeye girecek! rin 2490 numaralı kanunun 3 VP. 4 
ünciı maddelerinde yazıh belgeJerile birlikte mezkur gün ve 
saatte komisyona başvurmaları. 

İıtanbul Komutanlıi'ı Satınalma Komisyonundan: 

lhale ğünü talibi çıkmıyan İstanbul merkez komutanlı· 
ğı için satın alrnacak hapis kamyonunun pazarlığı l l.1.939 
çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen kıy· 
meti 2400 liradır. İlk teminatı 180 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda göriilebilir. İsteklilerin ilk teminat mak
buz:u veya mektuplarile beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 iincü maddelerinde yazıla vesikalarile beraber belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınal:na komi&yo
nuna gelmeleri. 

* • * ihale günü talibi çıkmıyan 3, 4, 5 tonhuk üç ta
ne kamyon satın alınacaktır. İlk pazarlı~ı 11. 1 .939 çar· 
şamba günü saat 15.30 da yapılacaktır, Muhammen tu· 
tarı 7800 liradır. İlk teminatı 585 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat mak
buzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık sabnalma komisyonuna gel· 
ıneleri· 

• 
1 l \iT 

'" N ,, ,. ,, 

U. MUDURLUGU • 
= 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gu· 

tup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hiza· 
larmda yazıh gün ve snatlarda H • Paşada gar binası dahilindeki 
komiıyoo tarafından açık eksiltme ile satan alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesnik Ye hi· 
talarmda kayıtlı muvakkat teminatlnrile birlikte ekıiltme günü 
••atine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan para11z olarak dağıtılmak· 
tadır. 

1 - 10 kalemden ibaret ambuvntmanlı ve flinçlı dökme boru ve 
teferruatı muhammen bedeli 3617 lira 50 kuruş ve muvak· 
kat teminatı 271 lira 32 ku ruf olup açık eksiltme 12.1.939 
perşembe günü saııt I0,30 ela yapılacaktır. 
21000 adet çimento karo ( zemin ve ııva dibi ) 2000 adet 
200 ve 500 m m lik çimento künk muhammen bedeli il832 
lira ve muvakkat teminatı 287 lira 40 kuruş olup açık 
eksiltme 12.1.939 perşembe günü saat 10.30 da yapılacaktır. 
IOOO adet (takriben 12000 Kğ.) 0,75X2000XIOOO m/m lik gal· 
vanize saç muhammen bedeli 2520 lira ve muvakkat temi· 
natr 189 lira olup nçık eksiltme 13.1.939 cuma günü saat 
I0.30 da yapılacaktır. 

3 

1 - 6000 adet kömür küfesi muhammen bedeli 2400 lira ve 
muvakkat teminatı 180 lira olup açık eksiltme 13.1.939 cu· 
ma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

.... . . Ü .. 
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liüsnü Himmetoğlu 
Mali ve lkti::sadi .'.\Iü~a\ ir 
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Ankara Borsası 
29.12.938 

Açılış Kapanış 

lngiliz lirası 5.90 5.90 
100 Dolar 126.525 126.525 
100 Fransız fr. 3.3325 3.3325 
100 Liret 6.655 6.655 
100 lsviçre fr. 28.57 28.57 
100 Holıında fi. 69. 1775 69. 1775 
100 Rayhiımarlt 50.72 50.72 
100 Belçika fr. 21.3275 21.3275 
100 Drahmi 1.0775 1.0775 
100 Leva 1.5525 1.5525 
100 Çek.. kronu 4.3375 4.3375 
100 Pezeta 5 90 5.90 
100 Zloti 23.905 23.905 
100 Pengo 24.98 24.98 
00 Ley 0.9025 0.9025 
100 Dinar 2.8225 2.8225 
100 Yen 34:445 34.445 
100 lsveç kronu JO. 3775 30.3775 
100 Ruble 23.8375 23.8375 

ESHAM ve TAHViLAT 
T. B. 1 peşin 
İkr. Errıni 

-,- - .-
- .- -.-

MONAKASA GAZETESi 

Dekovil Rayı Ahnacaktır : 

2000 metre uzunluğunda ray ve 15-16 arabası alınıcakhr. 2791-
3300 telefona müracaat edilmesi. 

Askeri Fabrikalar U. Mild. Satınalma Komlıyondan : 

Tahmin edilen bedeli 4050 lira olaa ıs ton 8 No. 9lnko Hkeri 
fabrikalar umum müdürlüğil merkez satın alma komiıyonu•ca 
16.1.939 pazartesi gilnü saat 14 de açık ekıiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız elarak komisyonda• verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 303 lira 75 kurut ve 2490 ıayılı lraaunun 
2. ve 3 maddelerindeki YHaikle mezkOr rün ve saatte komlsyo· 
na müracatları. 

• • • 
18 t. Bat ipi alınacaktır. Bak inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• 

Sayfa 3 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

Çatalca Piyade Alay Satınalma Komisyonundan: 

Çatalca.ıla piyade alayında 4757 çift klhne fotin 
5.1.939 perşembe günü saat 10 da Çatalcada pazar ye· 
rinde müzayede ile satılacaktır. Satıı gününden evvel fo
tinleri görmek istiyenler Çatalca piyaae alayının levazım 
heyetine müracaatları. 

Saimbeyli Orman Bölge Şefllğinden : 

Saimbeyli kazasının ayı tepesi ormanında mevcat 776 
kental meşe odunu 20. 12.938 tarihinden itibaren serbeıt 
artırmaya konulmuştur. İsteklilerin satış giinü olan 4.1.939 
çarşamba günü Sai•beyli orman dairesine mDracaatları. 

(Devamı 4 üncü sayfada ) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
l - İdaremizin İstanbul Baş Müdürlüğil binası ve anbarla

rile Levazım ve Mubayaat Şubesi binası arasıoa şartnams 
ve resmi mucibince yaptırılacak üç adet demir came· 
kan işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

·n- Keşif bedeli beheri 3912.97 lira besabile 1 1738.91 
lira ve muvakkat teminatı 881 liradır. 

IH- Eksiltme 16.1.939 tarihine rastlayan pazartesi gunu 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda y.ıapılacaktır. 

iV -Şartname ve resimlea 59 kuruş bedel mukabilinde 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubsiodenden alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı yük-
sek Mühendis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları 
takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaat sonu· 
na kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklarını 
noterlikten musaddak bir teahhüt kağıdı ile temin et· 
meleri ve bundanbaşka 8000 liralık bu gibi iuıaat 
yapmış olduklarını gösterir vesaiki ihale gü nüDdea 
8 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü in· 
şaat Şubeıine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet j ve 
münakasaya iıtirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V nci 
maddede yazılı inşaat Subesinden alınacak eksiltmeye 
iştirak ve fenni ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güven· 
me parasl makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç 
saat 15 şe kadar yukarda adı geçen Komisyon Baş· ı 
kanhğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(9514) 1-4 \ 
• • • 

1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alınacalı İ· 
lan edilen ( 18.000} kilo baş ipi 25.X.938 tarihinde i· 
hale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltme
ye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş iıesabile 

(18.000) lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

111 - Eksiltme 9. t.939 tarihine raslayan pazartesi gunu 
saat l4 de Kabataşdn Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şu· 
beden alınabileceği gibi numunede g&rülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-
Komisyona gelmeleri ilan alunur. (9513) 1- 4 

Cinsi 

Su altında kullanılmağa 
mahsus elektrik kapsülü 

22 lik uzun nişan fişeği 
22 lik kısa ,, ,, 

• • * 

Muhammen % 7,5 
bedeli teminat 

Miktarı Lira L. K. Saatı 

10000 adet 500 37 50 14 

450000 
50000 

500000 

,, 3400 255 - 14 30 

" 
1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 10000 adet 

su altında kullamlmağa mahsus elektrikli kapsül ile 
500000 adet 22 lik (5.6 MiM) uzun ve kısa nişan fi. 
şeği ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hizaların· 
da gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 6.1.939 tarihine rastlayan cuma günü hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabileceği gibi nişan fişeği numuneleri de 
görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(9190) 3-4 

Muhammen B. % 7,5 Eksilt-
Beheri Tutarı teminatı me 

Cinsi Miktarı Lira Lira L. Kr. saati - -
Dosya dolabı 3 adet 150 450 33 76 15 
Boya levazımı 22 kalem 400 30 - 15 30 

1- İdareMizin Yavşan tuzlası içi• şartnamesi mucibin· 
ce yaptırılacak üç adet dosya cılolalaı ile Tekirdai şarap 
fabrikası için satın alınacağı ve 20. l0.938 tarihinde ihale 
edileceii ilan edilen 22 kalem boya levazımının müfredat 
listeçi tavzih edilerek yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhamme11 bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında g6sterilmiıtir. 

ili- Eksiltme 6. J .9Ji tarilıaiae rastlıyan cuma gilnfi lıi
zalaranda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu.ba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

l V - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alıaabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yöıde 1,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (9304) 3-4 

• • • 
Muhammen B. 

Miktarı Beheri Tut arı 

Cinsi adet Lira Lira - -
Elektrik motörü 2 175 350 

" 
., "0,5,, 3 75 225) 

8.K. kadretiade 

0/0 7,5 Eksilt· 
Teminatı me 

L. K. saati 

26 25 14 

Elektrik motörü "2,. 3 150 450) 50 62 14 30 
B.K. kudretinde 6 675 
1- İdaremizin İzmir tütün fabrikası kıyım makineleri 

için 2 adet elektrik motörü ile paket makineleri lıtandrol 
k11mı için 3 ve paket kısmı için de J aded olmak üzere 
6 adet elektrik motörü tartnameleri mucibince ayrı ayrı 
pazarlık usuliyle satın ahaacakbr. 

11- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi-

zalarında g6sterilmiştir. 
ili- Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlıyan cuma güoti 

hizalarında yazılı saatlerde Kabatatta Levazım •e Muba
yaat Şubesiodekk Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız elarak lıergün sözü l'eçen 
ŞultedeD alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek iıtiyenlcrin fiatsız fenni 
teklif ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere ihale günün· 
den en geç bir hafta eYveline kadar İulıisarlar Umum 
Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubeıine verilmesi ve tek
liflerinin kabulfiaü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İıteklilerin ekıiltme için tayin edilen glin ve saat
ler.ıle yüzde 7,5 ıü~enme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyoaa gelmeleri ilan olunur. (8632) 4-4 

••• 
- İdaremizin kutu fabrikası için şartaamHİ mucibince 

satın alınacak bir adet "Ofset,, tab'ı makinası ve 
teferruatı kapalı zarf usulile eksiltmeye koam•ştur. 

il - Muhammen betileli ( 15000) lira •• •uvakkat temi

uatı ( 1126) liradır. 
lll- Eksiltme 13.I.93i tarihiae raatlayan cuma gnnn saat 

t 5 te Kabataşda Levazın ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komiıyenunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her glin söıü geçen Şu
Deden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iıtirak etmek iıtiyenlerin fiatsız fenni 
teklif mektublarını ihale ifinündeo bir hafta e•
veline kadar İnhisarlar U•um Müdürlüğü Uıtün 
fabrikalar Şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü 
mutazaınmın vesika almaları lbımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 incıi 
maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 ıüveame parası 
makbuzu •eya banka temİ•at mektubunu ihtiva ede· 
cek olan kapalı zarfların eksilt•e J'Ünü en geç saat 
14 de katlar yukarda adı geçen Komisyon baıkanlı
ğına nı•kbuz mukabilinde •erilmeıi lazımdır. 

(8633) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

-----------------d-'a_d..,.i_ud_i_ca_t __ es_tl_m_a_ti_f __ P_ro_v_ıs_o_ir_e_~ ___,fabier des Chargeı 
Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlon-Reparatlon-Trav. Publ ics-Materlel de Constructlon-Cartoaraphle 

Construction reservoir d'eau au ııanatoriura 

Heybdiada (cab. eh. P. 49) 

Extraction concassage et transport de pierres 
s route Sinop-Boyabat 

Orcs cmcnt plan restauration de la routc 
principale de Gerede suivant carte etat ac· 
tuel bourg 

Fabrication vitrine en fer: 3 p. (cah. eh. p. 59) 
Reparalion des conduites des caux anles dcs 

bains de l'hôpital de BeyoR-lu 
Achevement conatruction garage d' artillerie a 

Bali kesir 

Publique 

.. 

Pli cach 
Gre a gre 

Pli cacb 

9677 66 

11738 91 
106 -

36165 58 

Eleotrlcite·Gaz-Chauffage Central (lnstellation et Meteriel) 

Fil telegraphique : 50 t.- Jd. pour ligaturc : 
200 kg. 

Cbaudiere de caloriferc en fer fonte : 3 p 
L'adjudication quı devait avoir lieu le 13-1-:\9 

pour installııtion chauffaıre central a ete 
njournee 

Pli cach 

.. 

Hablllement - Cheussures - Tlssus - Culrs 

Toile pour babits : 4500 m. 
Habits pour ecolieu internes : 170-180 com· 

plets. 
Confection babits pour subalternes : 25 com

plets 

Travau:ıı: d'lmprlmerie-Papoteı:,!! 

Livrcs et revues techniques: 54 lota 

Revues et journaux : 48 lota 

Publique 

Publique 

.. 
Transport - ChaPgement - Dechargement 

Transport effcts militnirc. Publique 

Bois d Construction, Planches Poteaux ete 

Bois de construction en sapin : 403,3 m3 

Combustible-Cerburant-Hulles 

Divers 

Camions pour tranıport de prisonnicr (ııj.) 

Camion de 3.4 et 5 t. : 3 p. (aj) 
Tentes pour le moteur No 5 
Cordes pour biches : 18000 k. (aj.) 
Zinc No 8: 15 t. 
Rails pour voie decouvillc c 2000 m.- Voitu

re& : 15- 16 p. 

Provl ions 

Oignons : 6 t. 
Pommes de terre : 16,4 t. 
Vıando de mouton et de boeuf, &auce de to

mate, •oude ete. (aj.) 

B) Adjudications a la surenchere 
Herbe pendant 1 .ıı.o. 

Charbon de bois : 4062 quintaux 
Poteaux en bois : 43 p. 
Automobı!e eamelote Ford 

Pli cach 

Gre a gre 

• .. .. 
Publique 

Publique 
,, 
n 

Gre iı rre 
.. 
.. 
n 

Ankara Gümrük Müdürlüğünden : 

7530 -

5862 70 
- -

2700 -
2950 -

371 25 

1621 10 

1307 -

1270 07 

18551 08 

2400 -
7800 -
295 -

10800 -
4050 -

405 -
902 -

52 50 

104 72 

18290 kilo hurda demir 16. 1.939 pazartesi günü saat 
10 da gümrüğümüzde açık artırma ile satılacaktır. 

Beykoz Deri ve Kundura Fabriltası•dan : 

Fabrıkamıxda mevcut 5 adet müstamel lokomobili11 11-1-939 tari
hinde ıaat 11 de açık arttırması yapılacaldır. Şartname, her gün fa
brika ticaret servisinde görülebilir. 

Devlet Demiryolları 9 uncu işletme Müdürlüğünden: 
3.2.939 tarihinde bilmüzayede satılacağı ilan edilmiş olan 
bulunmuş eşya 3. l.Q89 salı günü saat 10 da Sirkecide 

726 -

57Z. -

881 -
15 90 

2712 42 

564 75 

439 70 
- -

202 50 
371 25 

46 88 

121 65 

97 25 

95 50 

180 -
585 
23 -

810 -
303 75 

31 -
68 -

4 --
77 -
16 -

Com Ach. Oir. Hyg. et Assiııt. 13-1-39 15 -
Soc. Cağaloğ)u 

Vilayet Sinop 9-1·39 14 -

Municip.ıı.lite Gerede 

Com. Ach. Econ Monop. K.tache 16·1-39 16 -
Com. Perm. Municipalite lstanbul 2-1-39 14 30 

Com. Ach. Corpıı Armee Balikesir 23·1·39 11 -
lnt. Tophane et Ank. 

Min. Trav. Pub. Oepart. Mat. 

Oir. P.T.T. lstanbul 
Municipalite Ankara 

Com. Ach lntcnd Jıt. Tophane 
Faculte Droit Ankara 

.. 

15-2-39 15 -

17-1-39 14 -

16-1-39 14 -
13-1-39 11 30 

13-1-39 11 30 

Com. Ach. Etabliss. Hygiene Ank. 21-1-39 11 -
et Dir. Sante lst. 

" 
18-1-39 11 -

Com. Acb. Oiv. Sivas 9-1-39 14 -

9 eme Exploit. Cb. Fer Etat Sirkeci 14-1-39 11 -

Com. Ach. Command. Jst. Fındiklı 
,, 

Com.Acb.Com.G.Surv.Douıın. lst. 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Ank. Telcpbone No 2791 et 3300 

11-1-39 
11-1-39 
6·1-39 
9-1-39 

16-1-39 

,6 -
15 30 
11 -
14 -
14 -

Com. Ach. Milit. Mersine 2-1-39 15 -
2-1-39 16 -

1 mois iı partir du 13-12-38 
.. 

Oir. Ecole Secondaire 
Niğde 

Co . Ach. O. G. Fabr. Milit. lst. 
Oir. Forets Mersin 

.. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

13-1-39 14 -
9·1-39 14 -
5-1-39 14 -
3-1·39 11 -

eşya ambarında satılacağmdan keyfiyet tavzihan ilan olu
nur. 

lstanbul Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 52,5 lira olan Zeytinburnu silah tamirhanesi ara· 
zisi dahilinde yetişen otların bir seneli~t Salıpazarında askeri fabrika
lar yollam sındalti ııatınalma komisyonunda şartnamesi veçhile açık 
arthrmaya konulacaktır. isteklilerin 4 lira muvakkat teminat parasını 
herhangi bir malmüdürlüğüno yatırarak alacakları makbuzla 13-1-939 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 le 2490 numaralı kanunun istedi· 
2'i vesailde birlikte komisyonda bulun aları. Şartname her gün komis· 
yonda görülebilir. 

Avis fficiels 
De l' Administration Generale des Chemins 

de Fer et des Ports de I'Etat Turc 

314,636 tonnee de fer d'estacade et des materiels 
pour 7 hangars fermes et 7 hangars ouverts dont les 
valeurs eatimatives et garanties provisoires sont indiquees 
ci-bas seront achetes separement par voie d'adjudic tion 
sous pli cachete le Lundi 13 F evrier t 939 a partir de 
15 h. au local de l'Adminiatration Generale a Ank ra. 

Ceux qui desirent y prcndre p rt doivent remettre a 
la Presidcnce de la Co mission le jour del' Adjudication 
jusqo'a 14 h. leurs offres, les garaoties provisoires indi· 
quees ci·bas et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont en vente au prix de 
146 Ptrs. aux Caisses d' Ankara et de Hayd rpaşa. 

(9466) 2-4 
Valeur Gerantie 

estimative provisoire 
Nom Ltqs. Ltq!:_ 

1- Fer d'estacade 29.261, 15 2.194,59 
il- Materiels pour hangar 58.028,00 4.151,40 

Cumartesi 31-12·938 

Hülc.Omct konağı inş. (Tatvaa Kazası Malmud.) No 883 
• Buğday, arpa ve yulaf (T. H. K. lznik Şubesi) No 912 
Afyon P.T.T. binasında yap. kalorifer tesisatı {Afyon P.T.T. M6d.) 

No 912 
Kaol, sımpua kiğıdı, gfideri üstüpü arap ve sııf sabun (Ankara Lvzl 

No 923 
Benzin, maden yafl gres ve gaz (Ank. Lvz) No 923 
Elbise dikilmeıi (D.D.Y. Adana) No 923 

Samedi 31-12-938 

Constr. konak gouvcrnemental (Dir. Fisc Bourg Tatvan) No 883 
• Ble•, orge et avoiııe (Ligue Aviation Turque lz.nik) No 912 
lnıtal. chauffage central a la bitisse P.T T. (Dir. P.T.T. Afyon) 

No 912 
Caol, papicr emeri, peaux de chamoiı, etoupe, savon noir et blanC· 

beazine, huile minerale 2'raisae et petrole (lnt. Ankara) No 923 
Confection de costumes (Cb. de Fer Etat Adana) No 923 

İ•tanltul GGmrükleri Bat Müdürlüğünden: 

ihale günü 6.1.39 mezat kaime numarası 43 SF marka 28 5 
O numaralı gayri safi sıkleti 2922 kilo ağırlığında 1263 lira 20 kil' 
ruş deterinde sade adi cam bardak MKN bila M ve NKS 8000 ı' 
1677 lira 62 kuruş değerinde çam ağacından mamul mevaddı sai• 
re ile mürettep sahne direkleri MKN AFi 589 M ve NKS 97 kilO 
137 lira değerinde ebonit akümülatör kutusu MKN 5129 MP ıo99 
M ve NKS 20 kilo 111 lira deterinde pamuk örme fanila kol ,. 
tız.lıtı MKN 5128 ANMC 1109 M ve NKS 36 kilo 180 lira dei''s 
rinde örme pamuk fanila kol ağız.lığı, MKN 790 RF 3 M ve NI' 1' 
150 kilo 270 lira değerinde masaraya aarılı iki telli boyalı palll~ 
ipliği MKN 791 LK/HA 4960 M ve NGS 52 kilo 311 lira değer•' 
de yün mensucat MKN IH 371 M ve NKS 40 kilo 200 lira ör~~ 
pamuk fanila kol ağızlığı MKN 5100243 adet pamuk kasket jilıl'; 
markalı 170 lira tleterinde MKN 5133 KS 22 kilo 650 lira de' 
eldiven ihale günü 9. 1 .39 MKN 5213 ve OC marka 482 1-3 ıs~; 
marı KS 387 K 500 G 789 lira değerinde laıtik ve ipekle tect 1 
edilmif bakır elektrik teli, MKN 797 SF 1109 19 M ve NGS ~O 
kilo 323 lira değeriade sade cam bardak MKN 5'218 1 K 730 ti 
154 LD safi ipek mensucat MKN 5148 (RN marka 1/4 oulJ1• ,ı 
KS 70 kilo 521 lira değerinde hoparlör, MKN 5064 SAVS 389ı~ 
ve NKS 92 kilo 103 lira d §'erinde lastik coltn MKN 840 1' 

11
• 

1371/75 GS 873 kilo 996 lira değeriııde topu boyalı pamuk IJ1~' 
sucat MKN 841 ES marka muhtelif No. KS 400 kilo 154 lira 
ğerinde ip Rarçalara 5 MM fazla ihale günü 11.1.39. 

(Devamı var) 

ra 


