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raat Kongresi üzakerelerinde 
Türkiye çay ziraatinin ehemmiyeti 

tilrkiyede çay istihlaki bü
halk tabakası, bilha11a ş~

liler arasında büyük bir rol 
•maktadır. Bu istibliikin 

aşağıda kayıt 

timiz 1923 1933 seneleri 
tistik kayıtları açık bir şe· 

de göstermektedir. 
1923_ 1933 senelerinde Tiir· 
e'ye ithil edilen çay mikta-
~e tutan: 
ileler Miktar T. Tutarı 1000 L 

tı3 -Ssa 907 
924 719 1168 
a~s os 1513 
926 980 1510 
~7 850 1411 
~ı~ 1244 1826 
929 1022 1 28 
930 t60 1241 
931 892 1077 
932 753· 663 
933 1078 804 
hu rakamlar bize, memleke
ı:ıde Rize eivarında inkişaf 

'rtıek istediğimiz, çay m· 
•aındıın beklediğimiz iıtib· 

I htkkında iyi bir fikir ver· 
~tedir. 
~iıe çay mıntakası, Rusya'nın 
lunı 9ay mıntakasıaıa çay zi· 
'tl11e atağı yuk rı ayni de· 
•dcı müsait oldutunu ı-öster· 

tlltedir. 

ı.aıen aruiai dar ve geçim 
'•ıttıı mahdut olan bu mınta· 
da1 memleket dahilinde emin 

tt iıtiblik sahuı bulunan ve 
'••tin kirlı bir şubealni leş· 

eden çaycılığı inkişafı hem 
tnıntıka halkmın hayat atan• 
clıı:ıın yüksel esi ve e de 
)'için harice verdiğimiz olduk· 
ehemmiyetli bir yekOn tutan 
tanın memleket dabilind kal· 
'•ı•ı temin etmek noktnyı na· 
lQtlan faydalıdır. Bu suretle 

111 zamanda memleketimizin 
~e ve civarındaki mahdut bir 
11 ırı adacığının tabii istidat 
feyi:ılerinden en randımanlı 
•ekilde istifade etmek im
ltrı da yaratılmış olacaktır. 

lthu ettiğimiz çay miktarını 
'tıl memleketi izin bu günkfi 
)' istihliklni karşılamak için 
-~lrlak beaap fimdilik sene· 
' ~ toa çay istihıil etmek 
1taıiı l&zım gelmektedir. 

kat mühim bir kısmının d or· 
man açmalarında istifade edil
mek temini icap etmektedir. 

Esasen çay nebatı toprakta 
muayyen bir bamizi teamüle 
ihtiyaç göst rdiğinden orman 
açmaları bu maksatla pek zi· 
yade işe yarayacak!ardır. 

İatihap edilecek çay sahası
nın genişliği lizerinde yüksek· 
lik ve denizden uzaklık da bfl· 
yük tesir icra etmektedir. Rus· 
ya'da çay mıntakasında yap.tan 
tecrübelere nazaran deniz sat· 
hından itibaren 900 metre yük· 
sekliklere kadar iyi çaylıklar tesis 
edilebilmektedir. Şu takdirde 
Rize mıntakasındıı 500 metre ve 
hatta daha fazla yüksekliklere 
kadar çay ziraatı yapılabilece

ğini tahmin edebiliriz. 
Çay ziraatinin denizden 20 

km. içerlere kadar ileriye bil· 
diği ve hatta kapalı vadilerde 
daha fazla içerlere kadar sokul· 
duğu görülmektedir. Şu vaziyet 
çay ziraati imkanı rının Rize 
mıntakasınd memleket ihtiyaç· 
larını karşıbyabilecek bir rııd 

dede olduğunu aöstermektedir. 
M mafi bütün bu hususiyetlerin 
toprak vaziyetinin, bu makıat· 
la teşkil edilecek bir komlıyon 
vasıtaaile, tetkik edilmesi ve 
çııy ziraatine en ziyade elverit· 
li olan yerlerin tayin edilmesi 
ve çevrelenmesi icap etmek· 
tedir. . 

Çay ziraatin in inkişafı için 
lazım gelen tedbirleri alırken 
kartımıza çıkan ilk ve mühim 
mesele nebat ve tohum teda· 
riki meselesidir. 

Muhtelif yerlerde çay fidanı· 
na verilecek mesafenin deği
şikliğini nazarı itibara alarak 
hesap edecek olursak 45 O hek· 
tarlık bir saha için muhtaç o· 
lacağımız çay nebatı yuvarlak 
hesap aşağıdaki mıktarları tut· 
maktadır. 

0,6x0,6 m. Aralıklar 126000000 
1,0x 1,0 m. n 45000000 
1,2Xl,2 m. n 31000000 
1,5x J,5 m. " 20250000 

Bu mıktaran çay nebalıoın, 

uzak mesafolerden nakil takdi· 
rinde, tutmasındaki güçlütü de 
nazarı itibarc alarak, fidan ha· 
linde ve kısmen de doğrudan 
doğruya tohum dağıtmak sure
tile temin edilmesi zarureti 

mleket Haberleri 
incir ve 

Kuru üzüm 
İzmiria bu seneki bütün İn· 

cir mabsulü satılmıştır. Kuru 

üzümlerin de anca~ 1 O bin ton 

kadarı kalmıştır. Bu da yerli 

ıarfiyata tasia edilmiştir. 

Ziraat kalkınması için 
30 milyon lira tahsisat 

Ziraat Vekaleti yeni ziraat 
kalkınma projesinia beş sene
lik tatbikatı ve tetkilatlandırı\
maaı için 30 milyon lira tah
sisat verilmesi kararlatlırılmıf· 

tll'. 

ıı• 

NAKAS LA 

inşaat . Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

İçel Nafıa Müdürlüiündea : 

Mersin Famigatovar binası taraçesiain roberoitle örUU· 
mesi suretiyle tamirine ait 2126,25 lirahk keşif evrakı 
üzerine açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 16. t.93 tarihine tesadüf eden pazartesi gü
nü saat onda Nafıa müdürlüğünden yapılacaktır. 

Eksilhneye gireceklerin 159.47 liralık muvakkat temi· 
nat parasını malsandığına ve o mikdar teminat mektubu 
nu komisyona getirmeleri lftzımdır. 

İsteklilerin bu işi yapabileceklerine dair vilayet ma
kamından ihalede 8 gün evvel ehliyet veaikıı almış olma• 
ları ve Ticaret odası vesikasını hamil bulunmaları lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Nafı· 
a müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 

Adanada karşı yakada inşa edilecek Nafia anbar ve 
garajı keşif tutarı olan 4672 lira 50 kuruşla açık eksilt-
meye konulmuştur. • 

Eksiltme 939 senesi ikinci kanununun on iiçüncü cuma 
günü saat 11 de viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe aid keşifname ve sair evrakı görmek isteyenler 
· Nafia dQİresine müracaat edebilirler. 

İsteklileri• 350 lira 44 kuruş muvakkat teminat ver
mesi ve ibraz etmesi lazım gelen ehliyet vesikasını al· 
mak üzere eksiltme güaünden sekiz gün evvel vilayete 
müracaat etmeleri lazımdır . 

'li:ıedc bu gilnkü çay mah· 
1•ı:ıe b iktar çayın istih· 
I ••hasını kat'i olarak kes· 
llılek bir parça m fkül ol-
'~ı.. beraber komfu olaa Ba
,ttı ıntakaaıodaki malııul 

vardır. 1 
Fakat fldaaların, bilhassa to· 

humların munhasıran Devlet 
damızlık bahçelerinden tedarik 
edilmesine ve bu suretle köy· 
lüye seleksiyona tabi tutulmuş 

materiyil dağıtalma11na dikkat 
etmek lazımdır. Mfiıtahsillerin 
bizzat çay tohumu istihsaline 
kalkmaları bir taraftan çay yap· 
raiı iatihıilini zarara uğrata· 

cağı gibi, diğer tarnftan da kıy· 
met ve mahiyeti malum olmı
ya• vo melekıiyona tabi tutul
manuş bulunan nebatların ya· 
yılmasını mucip olur. İfte bu 
maksatla Rize çay istasyonun• 
daki tohum bahçesinin mınta
kanın bütün ihtiyacıaı karşılı
yacak bir nisbette genitletilme· 
sine zararet vardır. 

İstanbul Komutanhiı Satınalma Komiıyeauadaa : 

ihale günü talibi çıkmadığından ihalesi 10 giln uzatı
larak Harp Akademisinde yapılacak tamiratın açık eksilt· 
me ile ibttlesi 7.t.939 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli l095 liradır. l!k teminatı 83 lira
dır Şartrıamesi ait olduğu şubesinden bedeli muka9ilinde 
verilebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektup· 
larile 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı va ikalıırile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Elbistan Belediyesinden: 
~~tlrıaı da aaurı itib ra 1-
~ suretile hektardaa 200 

'b ltg. çay elde edileceğini 
~~in edecek lursak mem· 
•tl111iz çay ihtiyacını kartı 
llt için takriben 3000-4500 

'~t•rlık bir 9ay sabası vücu-
ietirmek lbı geldiği an-
ılra.aktadır. 
Ç,y ziraatin• tahıis edilecek 
'• lau saba, arazisi anzalı ve 

ol•n Rize ve civar nunta
ı için pek mUhim bir ehem

hti haizdir. 
,1&uıa1ı1n için bu arazinin bir 
"'ın1n1 köylülerin mısır, seb· 

1\ '°'-air ihtiyaçları için liıım 
~'' sabayı naz.arı ittibara •l· 

it •uretiyle, bu i Q itlen
lctt olan ,raziden tefriki, fa· (Devamı var) 

Elbistan kaııabaaaoın yetmiş hektar vasatında olan haritası 

yapılacaktır. . . 
Haritanın tanzimine ait olaıı aşağıdakı esaslar evvelce beledı-

ye tarafından yaptırıldığından müteahhide aynen verilecektir. 
Haritanın nafıa vekaletinden tesbit edilen fenni şerait dahi

linde tanzim ve tenimiyle nafıa vekaletine tasdik ettirdikten son· 
ra belediyemize teılimi şarttır. 

Bu şerait dahilinde talip olanların Elbi•tan belediye başkan· 
lığına 1 şubat 939 güoQne kadar müracaatları ilan olunur. 

292 adet Detay 
2 adet Zaviye rasat defteri 
1 ndet Nivelıaan defteri 
2 adet Tnkeometrik defteri 
4 adet Röper ., ,, 

'l:I adet Poligon hesabı (bir defter). 
32 adet Takeometrik kroki 

1 adet Mikyaııız kiroki 
1 adet Peligon mesafeleri. 

Anketler: 
• 

Bezir yağı Ihtikirı mı? 
1 

Yeni bir tröst daha -- Çarşamba günleri 
neden boyacılar heyecan geçirir? -

Yüzde 40 kar - Yalnız iki devlet 
müessesesi senede 45,000 

lira fazla para ödeyor 
Son zamanlarda ticaret ale

minde trölitçülük ve ihtikir sal
gın denilecek bir hale airdi, 
adeta moda oldu. Gün aeçmi· 
yor ki eanaf yeni bir ihtikar, 
yeni bir &11i iıtimalı ortaya ko· 
yup sızlanmasın. 

Şimdi de i,ltiyoruz ki boya· 
cıhkta en mühim bir iptidai 
madde olan bezir yağ'ını mem
lekette istihsal eden 3-4 fabri 
ka birletmitler, ve pmrük hi· 
mayesine, tetyiki sanayi kanu
nunun bah,ettiti nıüıaadelere 
sığınarak piyasayı kavuruyor Te 
fiat arı alabilditine yiikıeltiyor· 
lar. 

Guetemizin daimi okuyucu· 
larından isminin •imdilik mahfuz 
kalmasını istiyen allkadar bir 
boya tüccarı bize fU iffaatta bu· 
lundu: 

- Memlekette bezir yatı i
mal eden 4 fabrika var: fzmir
de Turan yat faıtrikaaı, (latan· 
bul mümeaaili Bay Hochtraaser), 
Bakırköy yağ fabrikaıı (Direk• 
törü Bay Modiano), Şiıli yaj" 
fabrikası (sahib\eri Civanopulo 
ve ,erikleri) ve Adana.ta Glado 
fabrikası. Bu 4 fabrika araların· 
da bir anlatma yapmıtlar, mal
lara istedikleri gibi fiat biçer 
ve ıatarlar. Her çar,amıta ıünG 
Prevuayans hanında Modiano 
fabrikaaıaın mlclürü Bay Ra· 
faelia riyasetinde toplanırlar, 

mantıki ve me,ru biç 1-lr ıe· 

beb yokken fiatların arttırıl· 
m uını karar altına alırlar ve 
dRğılırlar. 

Bir kaç ay evvel kete• tehu· 
muoun kilosu 11,50 kuHt ikea 
bezir yatının kilo111 41 idi. Ke
ten tohumuaan 12,50 a çıkra a· 
ınaı bahane ittihaz etlerek ltir 
çartamba toplandılar ve bezir 
yatıaı 50 kurufa çıkardılar. Soa· 
ra tohum 12ye iatli, fakat ı•ç•n 
günkü mutad içtimalanada be· 
zir yatının fiatına indirecekkea 
daha yükselttiler. 

E.naf bunların eliade baziçe 
oldu. Her çartamba boyacılar 
için bir heyecan rüaü oluyor. 
Allah atkıu bizi buaların elia· 
den kurtarmak içia bir çare 
bulun! 

Bir vakıtlar bezir yatının 
gümrük resmi kilo başına 1\l 
kuruştu. Tura• fabrikaaı Anka· 
raya bir mümeuil ı-önderdi, 

allkatlar daireler aezdiode yap· 
tıtı te9ebbGıler neticeaiade glm· 
rük reami 22 ye çıkarıldı. 

Nalbaki ı•çea atuıtoıta hü
kumet boyacıhfıa imar işleri•· 
de oynadıtı Gae•li roll r6ıı 8-
nGae tutarak boyaoılara bir ko· 
taylak ol•ak üzere ıtoyacıhkta 

kullHılan ve hariçten gele• 
iptidai maddelerin g8ıarük rea· 
miatle fe.,kallde temzilit yaptı, 
fakat hor aedeaae ıtoyacılıkta 

kullHılao ltaılıc& iptidat mad
tle olan bezir yatına dokuaul· 
madı, belki do uauhıldu. Bu 
suretle bikü•etin ıittü~ ra
ye elde edilemedi, ve yaptıtı 

fedaklrlık bir 'eye yaramatlı. 

Bu itten devlet müe11eHleri 
de çok zarar ıirüyorlar, çün· 
kü büyi:tk milcyasta ahculırlar. 
Meseli Devlet Demir Yolları 
aenede 150 ton, Denizbank ke
za 150 ton milaakua ile alır
lar. Yapılan ihtikar ybiiaden 
bezir yatının kiloıunda 15 ke• 
ruf fiı:uli bir yillue\me oldutu· 
nu nazan itibara alsak aade bu 
iki tiairenin aenede fazla ola· 
rak 45.000 lira 6dedikleri te
beyyQn eder. 

V ertlilıleri bezir yağı da ka· 
lite itibariyle avrupaninkiaıl en 
çok clundur. 

Şimcli ıtir beaap yapalım: 3 
kilo keten tohumundaıı (uaati 
fiat 12 kurut) l kilo beııir ya· 
tı tıkar. Maarah 5 kur1ı1,tur. 

3 kilodaıı ayrıca iki kilo da 
kilıpe kalır kl kilosu 5 kuru•· 
tan dalailtle veya Avrupaya aa· 
tılır. Demek ki kilosu 30 kuru· 
t• mal alan bezir yatıııı yüzde 
40 kirla 50 kurufa aabyorlar. 

Bu ihtiklr tietil mi dir? 
Bunların yaptıtı ilıtikirın 1-

nüne re9ilme:ue cüretlerlni ar· 
hracaklar, netekim i•ittitimize 
nazara• boyacılıtın mevıımı 

olaa tuhat ayının yaklaşhtın· 
dan istifade etmek üzere kilo
sunu 6t kuruta çıkaracaklarmış. 
Kaaaatımea bu ihtiklrıa önü· 

ae reçllmeal içln bikQmet di· 
ter e111ıali ribi be:ıir yaA"ının 
ıBrarük rHmiai eski haddiae, 
ya•İ 10 kuruta indirmeli." 

Bu huıuıta diter boyacı ea· 
nafından daha bir kaç mektup 
aldık, oaları da o bir srün ne•r-
edeoetiz. REPORTAJCI 

İstaabul Belediyesindea : 
Keşif bedeli 4335 lira 5 kuruı olan Beyazıt çarşıkapı· 

da Mer.ıifoaf Karamuıtafapafa medreıesiode yaptırılacak 
tamirat ye tadilat açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif ev· 
rakile ıartnamesi Jeyazım mftdürliliüode görülebilir. istek· 
liler 2490 sayılı kanunda yazılı YHikadın baıka Fen iıle· 
ri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet veıikasiyle 325 
lira 13 kuru,luk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 16.1.939 pazartesi ıünü ıaat 1' huçukta Uaiai En· 
cümende bulunmalıdırlar. 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Llst:esı 

Cioıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

MOnak aıar 

lnş 6t, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Ndıa anbar ve a-arajı inş. 
Mera in Fümiratuvar bioası taraçasının robcroit

le örtülmesi ıuretile tamiri 

Harp Akademisinde yap. tamirat (temd) 
Karamustafapaşa medrcs sinde yap. tamirat ve 

tadilat 

Elbistan kasabasının baritaıı ta zimi 

aç. ekı . 

" 

• 

4672 50 
2126 25 

1095 -
4335 05 

llftçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

2. 1.39 da alınac ğı ilin edilen 5000 m3 okıi
jen alıo ası sarfı nazar edildi 

Elektrik -11avagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesi) 

Elektrik ampulu Oıram, Tungsvam, Philips mar· 
kah: 2600 ad. 

Deveboynu ve fincan 3 No. : 6500 ad. 
Telgraf teli: 120 t.-bağ teli: 2.5 t. (temd) 
Trabzonda bir sis düdüğü tc&isi 
Radyom lambası 300 mumluk: 3 ad.-100 mum

luk: 7 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kuadura: 1500 çift 

paı~ 

aç. eks. 2145 
kapalı z. 1837 5 -

paz.. 

kapalı z. 6900 -
" m. O 20,80 

350 44 
159 47 

83 -
325 43 

161 -
1378 13 

Seyhan Vilayeti 
lçel Nafıa Müd. 

lst. Komot. SAK 
lıtanbul BelediyHi 

Elbistan • 

D.D.Yollan Haydarpafa 

Tophane Lv:ıı. SAK 

GOmr. Mub. Genel Kom. lst. SAK 
O. D. Yolları Anlc. H. pa~a 
Denizb nk lıt. Şubesi 
Ankara Lvz. SAK 

Gümr. Muh. Genel Kom. lıt. SAK 
M. M. V. SAK 

13-1-39 11 -
16-1-39 10 -

7-1-39 10 -
16-1-39 14 30 

1-:l-39 a kadar 

6-1-39 14 

6-1-~9 15 
15-2-39 ıs -
20-1-39 a kadar 

2-1·39 10 -

Çamaşulık bez: 1,500,000 m. (şart. 15,60 L) 
Palto harcile dikimi: 33 ad -kasket barcile di- aç. eks. beh. 7,0,70-8,50 

518 -
16230 -

93 53 lst. Ziraat Mek. SAK 

6·1-39 14 -
17-1-39 11 -
16-1-39 10 30 

kimi: 109 ad.-elbise barcile dikimi: 109 tak. 
lskarp!a: 109 çift-postal: 109 çift 
Tatbikat elbisesi: 32 talc.-harici elbise: 60 tak. 

n ayakkabı: 32 çift-iskarpin: 60 çift 
Yemeni: 5000 çift (tashih) 

" 

kapalı z. 

Mobilya ve büro eşya ı, Muşamba-Halı v.s. 

çifti 5 4,50 
1952 -
636 

Çelik aomyalı karyola: 250 ad. kıpalı z. 6500 -

Mahrukat, Benzin, Makine yal,iları v.s. 

Kok kömürü: 30 t. 

MOteferrlk 

Yün fanila ipliği: 330 k. 
50 ad. uçuş gözlüğünün alınmaaından urfı na· 

zar edildi 
Fotoğraf alat ve edevah 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Çorbalık pirinç: 5 t. 
Kuru erik: 3 t. 
Arpa: 150 t. 
Sadeyag-: 25 t. 
Arpa: 425 t. 

b üzayedeler 

Hayvan 
Bina ankuları 

1 çlar, Klinik ve ispençiyari alfıt: 

paz. 

aç. ekı. 

aç. eke. 

pu. 

" kapalı :ıı. 

" 
• 

aç. art. 

" 

891 -

675 -

k. o 92 
20187 50 

490 -

Devlet Deruiryolları ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden : 

Muhnmmen bedeli 5000 lira olup 2.1. 939 pazartesi saat 10.30 da 
açık eksiltmesi yapılacağı 22. 12.938 de ilan edilen 5000 metre 
mik'nbı oksijenin görülen lüzum üzerine satın alınmasından ur
fınazar edilerek bu işe ait eksiltmenin feshedildiği ilan olunur 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Nafıa Vekaletinden: 

15.2.939 çarşamba günü sa t 15 te Ankarada Nafıa ve· 
kaleli binası içinde malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonunda 7530 lira muham
men bedelli 50 ton t lgraf teli ile 200 kilo bağ telinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

(Yerli mali için de teklifte bulunulabilir). 
Eksilt e artnamesi ve tef rruatı bedelsiz olarak mal

zeme mildürlüğ"'nd n alın bilir. Muvakkat t minat 564 
lira 75 kuru tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muYakkat teminat ve 
şartn mesindeki yazılı vesaik ile birlikte ayni gün Ye 
saat 14 e kadar mezkur komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın ima Komisyonundan: 
2.600 adet muhtelif kuvvette Osram, Tungsram Filips, 

markalı elektrik ampulü 6. 1 .939 cuma günü saat 14 de 
Toph nede İstanbul Levazım amirliği satmalma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin teminatlarile bera· 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

77 66 
147 -
48 -

750 -

487 so 

66 83 

50 63 

787 50 
1725 -
1514 06 

73 50 

,, ,. 
Orman Fakültesi Mub. Kom. 

" " M. M. V. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

Selimiye Ask. SAK 

lst. Jandarma SAK 
M.M.V. SAK 

Ankara Belediyesi 

lıt. Komut. SAK 

" n 
Elaz.ı~ Tümen SAK 
M. M. V. SAK 
Diyarbakır Aık. SAK 

Gaziantep Fındık istasyonu Müd. 
İstanbul Belediyesi 

16-1-39 10 45 
17-1-39 11 -
17-1-39 11 30 
3-1-39 15 -

16-1-39 15 -

2-1-39 15 -

14-1-39 11 -

17-1-39 10 30 

4-1-39 14 -
4-1·39 14 30 

18-1-39 11 -
18-1-39 11 -
18-1-39 14 -

7-1·39 10 -
2-1-39 14 30 

Devlet Demir Yolları U. Mücl. İdaresinden: 
9.12.938 tarih nde yapılan ilk eksiltmede talibi çıkmam lf olan 

n muhammen bedeli 18J75 lira olan 120 ton telırraf teli ile 2,5 
ton bağ teli 15.2.939 çarşamba ~ünü aaal 15 de kapalı zarf usu· 
lile Ankarada Nafıa vekaleti lııina11ada satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeolerin 1378.13' liralık muvakkat tem inat· 
la kanunun tayin ettiği vesikalara ve tekliflerini ayni gün aaat 
14 e kadar idaremiz malzeme dairesindeki komisyon reisliğine 

~·ermeleri lbımthr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada n:alzeme dairesinden 
Haydarpaıada Te11ell6m •e aevk ıeflitinden datıtılauktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Üç adet 300 mumluk yedi adet 100 mumluk radyom 
lamba!ı pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin temicatlariyle 
beraber 2. t.939 puartesi günü saat IO d ı Ankara leva
zım imirliii satınalma ko isyonuoa gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Komutanlığı lstan bul Satınalma 
Komisyonundan: 

6500 tane 3 No, deve boynu ve fincanıa eksiltmesine 
istekli çıkmadığından 6. 1.939 cuma günü saat 15 te ye· 
niden açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 2145 lira ve ilk teminata 161 liradır. 
Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat mak!>uıları ve 

kanuni vesikaları ile birlikte Galata eski idhalAt gümrü
glindeki komisyona gelmeleri. 

Denizbank İstanbul Şubesinden : 
Trabzonda bir sis düdüğü tesis edilecektir. Şartname

si Tophanede Deniz hanındaki Materyel şubesinde hergOn 
para ız olarak almabilir. isteklilerin tekliflerini en geç 
20. 1.939 tarihine kadar mezkur tubeye •ermeleri lizımdır. 
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1 S T A:N BU L 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:===== ao.12.938 

Fi atlar 
CiNSi Afağı Yakan 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Butday yumuıak 
,, sert 

5 17 . s 30 
5 - 5 10 

,, kızılca 

Arpa Anadol 

Hathat mavi 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Bakla 

Peynir beyaz 

5 2i 
4 10 

3 35 
4 27 

Ceviz kabuklu 18 20 
Cuiz.içi 
Kuıyemi çuvallı - -

Keçi kılı 
K. Fındık 

Tiftik mal 11 O -
Tiftik Otlak 
Suaam 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 

Yulaf 4 11 
Mı ıır beyaz 4 .-

18 30 

Gelen Ton 
270 
30 

Bufday 
Arpa 
Kepek 
Un 
Çudar 
Peynir 
Mııır 

Mercimek 
Kutyeml 
Yapak 
Faaulya 
Suaam 

87 

42 

15 
t1 

115 
111 

Giden To 
Arpa 50 
İç eniz 5 
Ketentohumu 20 
Tiftik 82 

Dış Fiatlar 
Buğday Li...erpul 3 12 

,, Şikago 3 13 
,, Vinipek 2 84 

Arpa Anverl 3 02 
Mısır Londra 3 64 
Keten T. : • 6 35 
Fındık G. :Hamburg - -

• L.: • 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

====:::==30.12 938 ===-==::::::====-=== 
Beıelya Sultaııt 

Sakıılıabağı 

Dolmalık büber 
Sivri büber 

Kilo 30 - S5 -

Kır domatHI 
Patates 
Çalı luulyesf 
Barbunya kırnu:ı:ı • 

• ycEil • 
Bakla (lımlrden). 

Şeker faıulye 

Lahaııa 
bpanak 
Kök kereviz 

Pırua 

Patlıcan baş 

orta 
ufak 

Karnabahar 

• 

• 
• 

aded 

Eaginar • 
Y eıll sala ta 100 • 

20 -
15 -

5-
6-

22 -
.. -
18 -

60 -

20-
2-
2 60 

6-

2 •e 

5-
15 -
30 -

=-
2lı -
16 -

ıo -
g -

25 -
25 -
tG -
55 -

22 -
J 50 
s 50 
8-

3-

20 -
22 -
90-

Yetil soian 
Maydanoz 

Pancar 

ı -
demet - 50 

2 50 

l 80 

- 75 

s -
• tlavuç 

Kercvi~ Yaprak • 
Şaliam • 

• Kırmızı turp 
Bayır turpu 
Bal kııbaiı 

Yer elması 

kilo 

• 
Laz elması • 
Me.ntlarin Dörtyol 100 

150 460 
s 4 -

3 - 3 50 
-45 -60 

ı - ı oı 

4 - 5 -
4- 4 50 
8 - 10 -

• Alan ya 100 225 - 2."ıO -
• Bodrum ::!5() - SOO -

Rize • 80 - 120 -
Fenike 

.. Mersin yaf. ,, 

Gümüşhane elması kilo 15 - 18 

Mfişkile 

~lyah tlzllm 
Aınasya elması 15 - 36 
lııebolu el.maSI S - l l 

logilic elmuı (taraklı) 11 - 13 

Ankara armudu • '1fJ -

İnebolu armudu S -
' Muımula 

Ayva 
--

Ferik elmaıa 

Keıtaae • 

ıo -
s-
a-
1-Nar • 

Ceviz 18 -

Mur. • ııi> -
A~aç kavunu Adet l3 -

Yl'.rli limon100 aded 200 -
Ecaıebl limon 100 • ı70 -

Portakal Dörtyol S6lık soo -
6' s?.5 -.. . . 
eo 240 -• • : 100 : 1'75 -

• 150 

Portakal Alanya 10G A 2~ - 275 
80 S25 - 350 

• 

c 

• 
• 

• 
M 400 - 425 

• 313 - -
Fenike JGO 4b0 - EOO 

200 400 - 425 • 
> 9G - -

Rize 64 25o - WJ 
• so~ - 2Jo 

9 .. 

• Mersin Y af. 700 600 - eı;;o 
9ô - -

• • 120 
200 - -

• " 

İstanbul Hayvan Borsası 
Diri Sat:ışlar Cet:veli • -2S.l2.938 

En aıatı Enyükarı 
Ç • t i t Saym Ajulıtı Kt. S. Kı. S. 

Beyaz Karaman 
lKıu Karaman 
Datlıç 
Kıyarcık 

Karayaka 

Kuzu 
Slt Kuzuıu 

Tiftik 
Keçi 
Otlak 

Şa;k ôkiıil 
Öklz 
laek 
Dana 
Bota 

Manda 
Malak 

566 
1330 
500 
352 
279 

29 
100 

2 

10 
37 
12 
21 

7 
9 

21564 
66228 
19226 
I0528 
10508 

753 
1332 

112 

4023 
10929 
2526 
2742 

3101 
1105 

17 75 
14 25 
18 -
15 -
19 -

. ··· ·· 
20 -
iO -

12 -

16 50 
9 50 

• 9 75 

11 -

-
10 -
IO-

19 50 
19 75 
22 75 
21 -
21 50 

20-
50 -

--
ıı -
- -
16 50 
12 -
12 -
12 -

1ı -
11 -



o 

2 
18 
9 

8 
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İs tan ul Belediyesinden: 
Hepsine 490 lira bedel tahmin edilen Eminönünde Çelebi

oğlu Alneddin mahalleıinin Tahmis önfi ve Bahkpazarı cad
desi sokağında yeni 1 1, 1 2, 1/3, 39, 41, 43 nu•aralı dük
kanların enkazı pazarlıkla satılacaktır. lıtekliler 73 lira 50 ku
J'Ufluk teminat makbuz veya mektubile beraber 2. J.939 pa
zartesi günü saat 14 b çukta Daimi Encümende buluamalı
dular. 

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

Gümr61c Mubafa:r.a Genel Ko. lstanb• l Satınalma Komisyonundan 

Gümrük muhafaza erata için 1500 çift kunduranın 6. 1.39 cu· 
ma günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasınlanan tutarı 6900 lira ve ilk teminatı 518 liradır. 
Şartname evsaf komiıyondııdır. Görülebilir. 
isteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları 
teklif mektupları Galata eski ithalat gümrügiindeki komfsy ona 
vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

3.1.939 sah güuü saat t 5 de kapalı zarfla satan alına
cağı ilan dilen 5000 çift yemeni teminatı sehven 375 
lira yazılmıştır. Bu işe ait ilk teminat 750 liradır. Alaka
darların nazarı dikkati celbolunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnal•a Komisyenundan: 

Beher metresine tahmin edilen fiyata 20 kurut 80 santim olan 
1.500.00~ melıe çamaşırlık bez kapah zarfla ekıiltmeye konul· 
muştur. lhaleıi 17.1.39 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 16230 
liradar. Evsaf ve şartnamesi 15 lira 60 kuruşa Ankarada komis
yondan alını;. Eksiltmeye gireceklerin 2490 snyıh kanunun 2-3 
maddelerindeki gösteriltm vesaikle birlikte teminat ve teklif mek· 
tublıırını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada MMV 
aatınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Ziraat Mektebi Sabnalma Komisyonundan : 

Miktları Cinsi 

33 adet Palto barcile dikimi 
109 " Kaakef ,, ,, 
109 takım Elbise ,, 

" 109 çift lıkarpln 
109 ,, Postal 

Muham n ilk 
fi at 

kurut 
700 
70 

R50 
500 
450 

teminatı •aati 

lira 

9.3.53 10,30 

7.7.66 10,45 
Mektep talebesi içia yukanda cins ve miktara yazılı elbiıe, 

kasket ve paltonun hnrç ve dikimile kunduranın uıalzeme ve i
mali açık euiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 16-1-939 pazartesi günü yukarıda yazılı aaatlerde Be
yoğlunda İıtiklal caddea;inde Singer eparbmanmdaki liaeler muha
sebeciliğinde toplanan komi,yonda yapılacakhr. İsteklilerin belli 

saatten evvel mezkur mahaıebecilite yatıracakları ilk teminat mak
buzu ile bu gibi itleri yaptıklanna dair 938 yılı Ticaret Odası 
vesikası ve dijer kanuni vesikalarla birlikte komisyona relmeleri 
ve nümunelerle şartnameyi her gün adı geçen muhaaebecilikte 
görüp öğrenmeleri. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

9 Şubat 939 per4embe 2'ÜnÜ saat 11 de Ankarada Naha Ve
kaleti binası içinde Malzeme Müdfirlüğü Odasında toplanan Mal
zerae Eksiltme Komisyonunca 1440 lira muhammen bedelli telefon 
laboratuvar malzemesi kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Vekilet Malze· 
me Müdürlütünden ahnmalıdır. 

Muvakkat teminat 108 liradır. 
isteklilerin teklif mektublarmı muvakkat teminat ve şartname

sinde yazı'ı vesL\ik le birlikte aynı gün saat 10 a kadar mezkur 
Komiıyona makbuz mukabilinde verilmeai lazımdır. 

(5254) (9423) 2-4 

1D.D.Vı LLA ı i tt.TME U. MUDURLOOÜNDEN t 
1 ı~ . ;ı 
~-

Muhammen bedeli 22500 lira olan 6 adet muhtelif antrtuvaz 
torna tezgahı 14-2-1939 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1687,50 liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıııat 

t4 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 

Haydarp•tada Tesellüm Ye Sevk Şefliğinden datıtılacakbr. 
'<il> (9465) 2--4 

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa 3 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1- idaremizin Paşabahçe müskirat fabrikasındaki Derin 

kuyuya mevzu Sterlink tulumbası ıçin şartn me re
sim ve nümuneıine uygun olmak üzere satın alınacak 
45 adet paslanmaz çelik mil 45 adet paslanmaz man
şon ve 135 adet Bronz Fosfor yataktan ibaret ceman 
225 parça yedek aksam pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il-H veti umumiyesinin muhammen bedeli 2317.50 lira 
ve muvakkat teminatı 173.82 liradır. 

111- Ekıiltme 2.1.939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak inhisarlar Umum Müdür
lüğü Müskirat Fabrikalar Şubesinden alınabile.ceği 
gibi numuneler aym Şubede ve resimleri do Levazım 
ve Mubayaat Şubesinde görülebilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paral rile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur (9335) 4-4 

••• 
1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlasına getirilecek içme 

suyu için şartnamesı mucibince 750 metre Font boru a
çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat temi
natı 86.25 liradır. 

Ul - Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 16 da Kab~taşda Levazım ve Mubay at Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar 
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 
tekliflerinia kabulünü mutazammın vesika almaları la
zımdır. 

Vl - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9481) 2-4 

Cinsi 

Büz beyaz alemin
yum kağıdı 

"' • * 
Muha men B. '/0 1,5 Eksit-
Beheri Tutarı teminatı menin 

Miktarı L. K. Liral. K. saah ---
250 kilo 1 70 sif 425 31 88 14 

Baskül (5 O kiloluk) 5 adet 300 - 1500 112 50 14 30 
1- İdaremizin Cibali tütün fa rikası için 250 kilo 

36X6 ebadında düz beyaz aleminyum kağıdı ile Çamaltı 
tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskill 
fartoameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

il- Muhamme bedellerile muvakkat teminatları hi:r.n
larmda gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 20.1.939 tarihine rastlayan cuma gunu 
hizalarında srösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler paraaız olarak er ün sozu geçen 
Şubeden alınabileceği gibi aleminyum kağıdı numuneleri 
de görülebilir. 

V- EksHtmeye iştirak etmek isteyenlerin düz beyaz 
aleminyum kağıdına ait fenni teklif ve numunelerini tet
kik etmek i\zere ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikal r Şubesine 
ve 5 basküle ait fiatsız teklif ve katalogları ek ,iltme gü
nünden 5 gün evveline kadar İnhisarlar tuz fon Şubesine 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksi!tme için tayin edile 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

gün ve saat
yukarıda adı 

(9273) 3-4 

9 Şubat 939 perşembe g6nü saat 15,30 da Ankan.da Nafıa 
Vekaleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü Gdasında toplanan 
malzeme eksiltme Komisyonunca 1300 lira muhammen bedelli bir 
adet kalorimetre ve aksamı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
IDUftUr. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Vekalet Mal-
zeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 97,5 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve 

tartnameııinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün s .. t 14,30 a 
kadar mezkur komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lhım-
dır. "5253,, (9422) 2-4 

1 • 

Cinsi 

Matkaplı daire 
desteresi 

Miktarı 

1 adet 

• • • 
Be- Tu-
beri tarı 

Kr. Lira --
550 

%7,5 
teminatı Eksiltme 
L. K. Şekli Saati 

48 7 5 pazarlık 14 

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

kaplı daire desteresi ile 2000 kilo Dikistrinli kola hi
zalannda yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala
rında gösterilmiştir. 

ili Eksiltme 16.1.939 tarihine rastlıyan paıartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

lV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- Daire deıteresi eksiltmesine iştirak etmek isteyenle
rin fenni teklif ve kataloklarmı ihale gününden bir 
hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler· 
de yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(9378) 3-4 

• •• 
l - İdaremizin Paşabahçe fabrikası ihtiyacı için nu-

mune i evsafında 1000 kil kazan sakızı açık eksiltme 
usulile atın alınacaktır. 

il- Muhamme bedeli beher kilosu 135 !<uruş hesa· 
bile ll50 lira ve muvakkat teminatı 1O1.25 liradır· 

ili- Eksiltme 2.1.939 tarihine rastlaya pazartesi günü 
aıaat 14 de Knbataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Numuneler hergün sözü eçe Şubede görülebilir. 
V- İsteklilerin eksilt e için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (9171) 4-4 

• • • 

l- Şartnameleri mucibince satın alınacağı ve 7.Xl.938 
tarihinde ihale edileceği ilan edilen 50 kiloluk 150.00U 
adet ve 100 kiloluk 1 O 000 det tuz çuvalının uham
men bedelleri değiştirildiğinden yeniden ayrı ayrı kapalı 
zarf usulile eksiltweye kon Uftur. 

il - Muham en bedelleri 50 kilolukların beheri 25 ku
ruş hesabile 37500 lira ve muvakkat te inatı 2812.50 
lira; t 00 kılolukların aeheri 43 kuruş besabile 77 400 lira 
ve muvakkat teminatı 5120 liradır. İzmirde teslim edildi
ği taktirde beberine 50 kiloluklar için 25 saati ve 100 
kiloluklar için de 50 santim zam edilir. 

lll- Eksilt e 2. t.939 tarihine rastlayan paurtesi gü· 
nü 50 lik çuvallar saat 25 te 100 lük çuvallar saat 15,30 
da Kabntaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

Ko isyonunda yapılacaktır. 
lV- Şartna eler 50 likler 1,87 lira ve 1 O lükler 3.87 

lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

V Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile yüz-
de 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm ihale günü ek
silt e s atleri den yarımşar saat evveline kadar yukarı
da adı geçeu Alım Komisyonu B şkanlığma n:akbuz u-
kabilinde verilmesi lazımdır. (9170) 4 -4 

Memur ve müstahdeminimizin 1938 sene•ine aid "Yeşil,, reuk
li hüviyet varakalarmın 1 i, incikaaun 939 tarihinden itibaren ip· 
tal edilerek 19 9 senesi için muteber olma~ üzere "Kırmızı,, &enk
te varaknlarla değiştirtlece~ini UMUM MÜDÜRLÜGÜMÜZ Sayın 
müşterilerine arz eyler Bu kartları~ baş. ~ıır fında idarenin Res· 
mi unvana olan "T. C. NAFIA VEKALETi lST ANBUL ELEKTRİK 
iŞLERi UMUM MÜDÜRLÜGÜ,, yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıy n kartlar sahte ad
d dilmeli ve hamilleri Polise haber verilmelidir. (14) (9413) 3 3 

Umum Müdürlük 

E!!!!S c::::z:s: 
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3eme nnee No. 926 SAMEDI 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

Quotidien dcs Adjudication 

•• 
ADMINISTRATJON 

3 MOIS Ptn. 450 
6 ., e 850 

12 ~ ~ 1500 

Y orhoariebou Han 
ler Etare, N. 3-4 

Galata, Percbembe Baz:ar SA 
Etra.ager : 12 aoiı Ptr1. 2700 

Le No. Ptrs. S GAZETE 1 
T •l•phoae: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

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

Adre.ıe T•IArraphlque: 
l•taab.ı - llONAK.AIA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 
Objet de l'adjudication Mode Pri:ıı: 

d'adjudicat cstimatif 
Cautioa. 
provisoire Jours Heure 

Lieu d'ııdjudication et du 
Cabier dea Cbargea 

--------------~----------~----------------------~----~-------------
A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation-Trav. Publlcs-Materlel de Constructlon-Cartographla 

Construction dep&t et rarage a Adana. Publique 4672 50 350 44 Vilayet Seyluın 13-1·39 11 -
Reparation en roberoit iı in terras8e de la ba· n 2126 25 159 47 Dir. Trav. Pub. iç 1 16-1-39 10 -

tisse fumig.ıtoire. 

Reparation biitiue Academie de Guerrc (aj.) n 1095 - 8~ - Com. Ach. Coıaaand. lst. findikli 7-1-39 10 -
Reparation iı Ja medreBe Karamustafapaşa • 4335 05 325 13 Com. Perm. \funicipalite lstanbul 16-1-39 14 30 
Dreısement carte bourg Elbistan: 70 hectar - - Municipalite Elbiıtan juıqu'au 1-2-39 

Prcdult Chimiques et Pharmaceutlques-lnstruments Sanltalres-Fournlture pour Hôpltaux 

L'ııdjudication du 2-1-39 conccrnant l'achat 
de 5000 m3 d'oxygene a ete annulee. 

Electricite.Gaz-Chauffage Contral (lnatallatlon et Materlel) 
Lampe radıum: 3 p. de 300 bougi ı et 7 p. Gre a rre - -

de 100 bougıes 

Ampouleıı electriques marque Oıram, Pbilipa 
ou Tungııram: 2600 p. 

Iıolateurs No 3 : 6500 p. 
Fil telegraphique : 120 t.- ld. pour ligature : 

2,5 t. (aj ) 
lnst llation sirene pour brouillard iı Trabıı;on 

Hablllement - Chaussures - Tlssus -

Confectioa palctot : 33 p.· Casquettes : 109 
p.· Costumes : 109 complets. 

Escarpinıı : 109 paires· Bottines : 109 pnireı 
Coatume pour l'exterieur : 60 completa· ld. 

pour l'interieur : 32 complets 
Cbaussures pour l'exterieur : 60 paires· ld. 

pour l'inter'ieur : 32 paircs 

Gre a gre 

Publique 
Pli cach 

Culrs 

P.blique 

" 

2145 -
18375 -

1952 -

636 -

161 
1378 13 

92 53 

77 66 
147 -

48 -

lerc Expl. Chemins Fer Etat H.paşa - - - -

Com. Ach. Intead. Ankara 

Com. Acb. lntend. lst. Tophane 

Com.Acb.Com.G.Surv.Douan. lst. 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

2·1·59 10 -

6-1-39 14 -

6·1-39 15 -
15-2-39 15 -

Bur. Exped. Haydarpaıa 
Dir. Oenixbank Suc. ht. Jusqu'au 20· 1·39 

Com. Ach. Ecole Agricole lst. 

• 
Com. Ach. Faculte Forestiere İl 

Büyükdere 
idem 

16-1-39 10 30 

16-1-39 10 45 
17-1-39 11 -

17·1·3' 11 80 

Toile pour linge : 1500000 m. (cab. cb. L. Pli cacb le m. O 20,80 16230 - Co . Ach. Min. Def. Nat. Ank. 17·1·39 11 -
15,60) 

Pantourles : 5000 pairea (rectif ) n 
Cb ussuroıı : 1500 paircs. Publique 6900 -

Ameublement pour Habltation et Bureaux-Tepl seria ete. 

Litı avec sommier n acier: 250 p. 

Combustible Carburant-Hulles 

Cokc : 30 t. 

Dlvers 

Filıı en laine pour flanelle : 330 k. 
Articlcs pbotographiques 
L'adjudication concernant l'achat de 50 lu· 
nette• d'aviateur a ete annulec 

Provlslons 

Riz pour soupe : 5 t. 
Prunes ı · cbes : 3 t. 
Orre : 150 t. 
Beurre : 25 t. 
Orge : 4::!5 t. 

Pli cacb 6500 -

Gre a s:re - -

Publique 

n 

891 -
675 -

Gre a gre 
n 

Pli caeh 
n 

n 

le k. O 92 
20187 so 

lstanbnl Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
250 adet çelik somyalı karyola 16.1.939 pazartesi gfi· 

nü saat 15 de Top anede İstanbul levazım Amirliği satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi y pılacaktar. 

Tahmin bedelı 6500 lira, ilk temi ah 487 lira 50.kuruştur. 
Şartname ve nüm nesi komisyonda görülür İst klilerin ka· 
nuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. 

akine y ğlar!!:.~ 
Selimiye Askeri Sahnalma Komisyonundan : 

Haydarpa a askeri hastahanesi için ev afına göre 30 
ton kok kömürü 2.1.939 pazarte i günü saat 15 te pazar· 
lakla satın ahnac ktır. İsteklilerinin belli gün ve santt 
Selimiye tümen satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza G nel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonunda : 

5 s yılı o öre yaptırıl cak tentelerinin 6. t .39 çar· 
şamba gfinü saat 11 de p 1ığı_J'apılacakhr. 

Tasınlanan tutarı 295 lira ilk t mın ' 23 liradır. 

....... . 

750 -
518 -

n 

Com.Acb.Com.G.Surv.Douan.lıt. 
3-1-39 15 -
6-1-39 14 -

487 50 Com. Acb. lntend. lst. Topbaae 16-1-39 15 -

65 83 
50 03 

787 50 
1725 - • 
1514 06 

Com. Ach. Milit. Selimiye 

Com. Ach Gendarm. G.pışa lıt. 
Muniaipalite Ankara 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach Com and. lst. Fıadikli 

.. 
Com. Ach. Div. Elaxıg 
Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

n n Milit. Diyar~1akir 

Şartnamesi komiıyo•dadır. Görülebilir. 

2·1-39 15 -

]4-1-39 11 -
17-1-39 10 30 

4·1-39 14 -
4-1-39 14 30 

18-1-39 11 -
18-1-39 11 -
18-1-39 14 -

isteklilerin ilk teminat makbuzlara ve kanuni Teıika· 
larile Galata eski ithalat gümrüğü binasmdalti komisyona 
gelmeleri. 

iatanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Mikdarı 

a3o 
Cinsi 

Yün fanila ipliği 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
891 -

ilk teminat 
Lira Ku. 

86 83 
Cinıi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 

nümune ve evaafile şartnamesine uygun 330 kilo yün fanila ipli
ği 14. 1.939 cumartHi günü ı at 11 de Gcdikpaşadaki lıtanbul 
Jandarma 1atınalma komisyonunca açık ekıitme ile satın alıaa
c ktır. 

Şartnameıile nÜmunc her giln ndı geçen komİayoDda JÖrÜ}e
bilir veya parasız aldırılabilir. 

lateklilerin ilk teminat, mektub veya makbuzlarlle yazılı ıüa 
ve aaatte adı geçen komisyonda bulunmalara. 

Ankara Belediy si den: 
Mezbaha l boratuvarı odası için alınacak fotoğraf alat Ye 

edevatı on bet gün mMddetle açık ekıilt ye konul•uştur. 
Muhammen bedeli 676 füadır. 
Muvakkat teminatı 50,63 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenl rin her gün yaıı işleri kalemi

ne ve iste1klilerin de 17-1-39 ııah günü saat 10,36 da belediye en· 
eüm nin müracaatları • 

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartesi 2-1·039 

Maksimeli paratoner tertibi (PTT Lvz. Müd.) 11! 882 
ÜDit (MMV\ ~ 882 
Laboratuvar allt ve malHmesi (MMV) ~\! 88! 
Nikel (Aak.. Fabr.) .\! 886 
Sötlid çubuiu (Ask. Fabr.) ~! 886 
Bez hortum (DDY) .;'1 906 
Erzak, koyun eti ve ekmek (Kocaeli lat. Talebe Yurda) .M 989 
K&pru in§. (Çanakkale Vil.) .. ,-; 909 
Çuval (TopbaH Lvz.) J\! 910 
İlk okul binaaı İDf· (Tokat Val.) !\! 911 
Tuz çuvala (lnhis. U. Mnd.) .ı'! 911 
Lanmarin kömürtl (lat. Defterdar.) .,! 911 
Sömikok (Çanakkale Beled.) .ı'ı! 911 
Kazan aaltm (lalaiı. U. Mld.) .'(! 911 
Sıfır eti (Mi4111yat Aık. SAK) Jf! 912 
Koyuo eti (Tophane Ln.) .,! 912 
Edevat çantası (MMV) .,-; 912 
Sadeyat ve pirlaç (Kadıköy Vakf. Dir.) .\! 913 
Şeker, xcytiayaf', k. izüıa ve a:eytia (Edirae Jandr. Alayı) .\! 914 
Yerli ıömikok (Gilmıilk ve lnbiı. Vek.) ~ 914 
Kiremit (lıt. Beled.) .Y! 917 
Annaon (İnhiaarlar U. Mtld.) N! 918 
Çelik mil, manıon ve brona foıfor yatafı (labiı. U. Mld.) .:~ 918 
• Eldek kereste fabrikası ve aalzeme.i (Kmlcahamam Malmfid.) 919 
Alçak tevettür elektrik ıebekeai yap. (Seyhan Oamaaiye Beled.) 919 
Makarns (Tophane Lva.) .i\! 921 
Odun (iıparta Aık. SAK) J'! 922 
Baııdo saxa (lıt. Koaut.) ~ 922 
Yulaf (Se&iıaiye Aık. SAK) .,! 922 
• Bina anltazı (lıt. Defterdar.) ~! 923 
• Dukltin ankuı (lıt. 8eled.) ~ 924 
Karne baıhrılma11 (lat. Beled.) .,! 924 
T avak ve hindi (Haydarpaıa Liıeıi SAK) -'! '24 
Aaony•lt (lat. lhled.) ~ 924 
Ma11, dolap v.ı. •efruıat (Samıun PTT Müd.) ;,; 924 
Kirli au yollarının taairi (lıt. Beled.) 1'! 925 
Kuru ıofan ve patateı (Menin Aık. SAK) .ı\! 925 

i GZ3G a Il' 79tJ ı 

1 Memento des Fournisseurs 

Luadi 2-1 -939 

Dispoıitif de paratonnerre (Dir. Ecoao••l P.T.T.) No 182 
Un ite (Min. Def. Nat.) No 882 
Articlet do laboratoire (Min. Def. Nat.) No 882 
Nickel (Dir. Gin. Fabr. Militaireı) No 886 
Boiı de aaule (Dir. Gen. Fab. Milit.) No 886 
Trompe eD toile (Ch. de Fer Etat) No 906 
Proviıion, viande et pain (Foyer des Ecolıers de Kocaeli a lstanbul) 

No 909 
Constr. pont (Vil. Çanakkale) No 919 
Sacs ea caaevaa (lnt. Toplaane) No 910 
Con•tr. bltiue ecole Primaire (Vil. Tokat) No 911 
Sacs de ıcl (Dir. Gea. Moaopolea) No 911 
Charbon lavemarin (Defterdarat lstanbul) Ne 911 
Semi·coko (Municlp. Çanakkale) No 911 
Mutic pour chaudiere (Dir. Gen. Monopolea) No 911 
Viande de boeuf (Com. Acla. Milit. Midyat) No 912 

n ,, mouton (latend. Tophane) No 912 
Sacs pour outillare (Mia. Def. Nat.) No 912 
Beurre, rix et vermicelle (Dir. Vakoufı Kadiköy) No 913 
Sucro, lauile a'olivcı, raiıinı HCI et olives (Com•and. Oead. )afaa· 

terle Edirne) No 914 
Tuile (Mua lıtanbul) Ne 917 
Aniı (Dır. Priaeipale Monopoles llt.) No 918 
Pivotı en aoier, manchon ete. (Dir. Gen. Monopolea) No 918 
• Fabrique de cbarpente et acceuoires (Bur. Fiıcal Kızılcabaaaa) 

No 919 
lnıtal. riıeau elcctrique (Muaicip. Oımaniye Seyhan) No 919 
Macaroni• (lnt•nd. Tophaae) No 921 
Boiı (Com. Ach. Milit. lıparta) No 922 
lnıtruments ae musique (Cem•and. lstanbul) No 922 
Avoine (Com. Ach. Milit. Selimiye) "o 922 ' 
lmpre11ion de carnot et amoniac (Mun. lıtaabul) No 924 
Articlcs d'aaeublıement (Dir. P.T. T. ~ .. ua) No 924 
Rep. coaduit d'eau (Munioip. lıtanbul) No 925 
Oiınoaa et poames de terre (Com. Ach. Milit. Merai•) No 925 

Milli Mlldafaa Veklleti Sabaalma KomilJOnuadaa : 

50 adet açus 16z:lü10nlia abamasındao sarfı nazar e
dilği ilAn olunur. 


