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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Ballkçılığımızın istikbali 
Tabii bir servet kaynağı olan denizlerimizin 

içinden fışkıran Hydrobiolojik cevherin 
kıymetini bilmeliyiz 

Tabıatın yurdumuza bahş 

eylediği mevhibelerden biri de 
denizlerimizin içindeki tüken· 
ınez biolojik servettir. 

Bu servetin senelerden beri 
İptidai vasıtalarla memleketi
mize temin ettiği menafi pek 
azdır. V asıtalorın iptidailiği ne 
ilave olarak bir de bu aervetin 

kıymetlendirilememui her ıene 
Türkiye zararı nıı olarak baş
kalarını kazandırmaktan başka 
bir netice vermemiştir. Kara
deniz ve Akdeniz akıntılarının 
birbirlerine karııtırdığı muhtelif 
derecei hararett ve muhtelif 
tuz nisbetini ihtiva eden sula
rın tesirile bu iki denizin cer
Yanlarına kapılnrnk muhacerete 
mecbur kalan balıkların mıkta
rını rakkam ile ifade etmek 
fayri mümkündür. 

Karadenizin her tarafını aa 
ran sahillere boşanan Avrupa 
\Pf\ Asya parçalarının r.ehirle

t'İ(e bu deniıe gayet devamlı 
bir ıurette sürüklenen ve balık 
Yemi olabilen uzvi maddeler 
81lyesinde ~u geniş az tuzlu de
llit suni bir balık gölü hissini 
"ııırmektedir. 

lataobulun Boğaziçi de Mar
ltıara ile birlikte Ak ve Karn
d nizlerin bir balık geçididir. 
llu geçidin muvazeneli akın
~ıl rı ile balık muhncereti de 
ılltizamla devam etmektedir. 
Balık akışı mevsimleri tetkik 

~dilirse varılacak netice şudur: 
llradenizde sulnr hararetini 

tt:rbetmeğe başladığı bir sıra· :a daha mutedil bir su muhi
ı'llde yaşamak zaruretinde bu 

11iııan lüfer, palamut, torik, kı
•ç, uskumru ve sair daha kü
~Uk balıklar sürü halinde Bo-
llta dokr akarlar. 

~ Su akış hem beslenmek, 
~~~ ısınmak hemde sevki 
._ bıı ile nesillerini ürıtt-
" tk içimlir. Muhnceret eden 
b t akıntılara kapılan küçük 
)~lıktarı takip eden daha bü
~liltleri de aynı cereyanlara 

~;l>ılarak Boğazdan girerler. 
~ 111'ıtıarada, Adalar etrafında 

1111 
Tuzlaya kadar olan daha 

< sulara yayılırlar. 
Ilı ~ll balık sürülerine saldır
' '-it için de Akdenizden orki
'1ı •lıır Marmara ya geçerler. Bu 
lı~t.tlc Marmara denizi bir ba
~, lıavuzu halini alır. lık ba
~,~a kadar buralarda kalaa 
·~~1lıtlar yumurta dökerler ve 
~ kalanlar tekrar Karadenize 
... '-trl r. Akdenize kadar iler
-·~· ~ 14 olanlar ise a2manlaşır. 
'lif ll seyyar servetten bizim 
'ijl~demiz o kadar azdır ki 
~. litı ıayret ve fedakarlıklara 
lıt~'ll tehlikeli vaziyetlerine gö
)~ rcererelı: sarf olunan mesai
~~ ratmen balikçılarımızın ve 
\,~ 'darların cebine giren şey 
~'1:enilecek kadar cüzidir. 
\~ llki bütün mesainin kay
)'' 

111
1 alan balıklarımızı mübn

\i1t1jdeıı ecnebilerdir. Ecnebi 
~ ... llr lmasa veya bu ahcı-

~erdiklıri fiat z •lursa 

tutulmu' olan yüz binlerce çift 
balık denize dökülür. Canlı ser
vet bu suretle cansız ve kıy· 

metsiz bir mata haline girer. 
İtalya ve Yunanistanda balık 
konserva fabrikaları karulmuş

tur. Bu fabrikaların balıkları

nı Türkiye denizleri temin et
mektedir. Her hafta limanımı

zı bu fabrikaların vapur, mo 
tör ve sremileri doldurmaktadır. 
Gemiler beraberlerinde kafi de-

recede buz dahi getirirler. Pi
yasamızdan aldıkları balıkları 
buzlarlar ve fabrikalarına nak
lederler. Bu fabrikalar gayet 
basit bir temizleme itinden son
ra türk sularının balıklarını 
kutularda, fıçılarda konurve 
halinde hazırladıktan ıonra hl'm 
kendi memleketlcrind~ hem de 
dış memleketlerde kendi mal
ları gibi yüksek fiatlarla ve 

ton balığı adı ile satarlar. Bi
zim balıklarımızın ve bilhasu 
orkinos ve toriklerin ta Ame
riknya kadar yunan ve ltrılyan 
ton balığı adile gönderilmek
te olduğu malümdur. 

Vaktile balık tuzluyıcılarım1z 
İstanbulda, Geliboluda, Tekir
dağda büyük itler yapmışlardı. 
Çirozculuk çok ileri gitmişti 
Fakat bu mühim sanat ihmale 
uğramıştır. 

Kendi servetimizi kıymetlen
dirmek için acele adımlarla yü
rümek h zımdır. Bütün bu ba
lık mevsimi denizden çıkarılan 
servetin bize getirdiği men
faat kazandırdığı para, bu 
serveti işlenerek getireceği 
menfaat ve paranın yüzde 10 
nunu bile tutmaz. 

Tuz yurdumuzda bol ve u
cuzdur. Balık bol ve ucuzdur. 
Bu tabii sermayelerimize ilave 
edilecek şey yalınız bir tesisat 
ve ambalaj masrafından ibaret

dir. 

Balıklarımız memleket dahi
linde işlenecek olursa bu yüz
den bir çok iş sahası açılacak
tır. Kadınlara geni' işler bu· 
lunacaktır. Çifti 15 kuruşa sa
tılan 5-8 kiloluk toriklerin iş
lendikten sonra kiloıu 70-100 
kuruş arasında daimn hazır ya
bancı müşterileri bulunacak· 

tar. Balık işinde bu kadar e
hemmiyetli bir kazanç olma
aayd ı Yunan ve İtalyan vapur 
ve gemilerinin limanımıza ge · 
)erek günlerce İstalya parası hiç 
verirlermi idi? Buzlarını bile 
kendi memleketlerinden getiren 
bu gemiler bizim hydrobiolojik 

ıervetimizi yok bahasına al
mamış olsalardı ve bu işten bü
yük kazanç temin etmcıelerdi 
ti Triyesteden kalkar kış kıy
yamette lstanbula kadar tonajı 

az gemilerle gelirlermi idi? el
lerine geçen serveti başka bir 
şekil ve surette kıymetlendir

remeyen zavallı bahkçılarımız, 
canları bahasına yakaladıkları 

bu serveti yok bahasına da ol
sa vermekten başka ae yapa
itilirler. 

İktıut Vekaletinin bu önem
li işe parmak baamasının za· 
me.nı relmittir. Ya balıkçılar 

araıında bir kooperatif kur· 
mak ve bu kooperatifi milli 
bankalardan birinin maddi hi-

mayesi altına koymak süretile 
diger kooperatifler gibi balık 

konıenacılığını ibdaa etmek 
veya Denizbankın yardımı ya
hut devletin ziraat kalkınmaaı 
için yaptıtı ribi muayyen bir 

ıermaye ile fabrikalar kurarak 
deniz mahıullerini kıymetlen

di .. mek H) eıinde en mühim 
l:tir madeni işlet•it oluruz. 

emleket Haberleri 
Borsa muameleleri 

Ankara borsasında ~vvelki 
giiııe ait son satışlar şun
lardır: 

Harici borclardan 1933 T. 
borcu (V) l 9,60 lira, eyni 
T. B. JI. (P) 19,75 lira, 934, 

2 inci sıra T.B. (İzmir-Kasa
ba) 16.50 lira. Dahili horç
Jardan: İkramiyeli 1938 (V\ 
19,10 lira, 1933 ikramiyeli 
(Ergani) A, B. Ç. lQ.~O lira 

Sivas - Erzurum 1934, I, 
20,23 lira. Hazine tahville· 
riııden muamele olmamıştır. 

Belediye i tikrazlarından İz
mir belediye::ıi 99 liradır. 

Şirket tahvillerinden ma
den kömürü işleri 25 liradır. 
!\1ısır Krerlifonsier 1903: 112 
lira, 19.l l: 102 liradır. Ster
lin 583 kuruştur. 

Şarap ihracatımız 

Almanya inhisarlar idare
sinden 32 bin litre beyaz şa
rap satmalmıştır. Ayrıca da 
32500 litre satın almaK. için 
permi hüro~m müsaade ver
miştir. 

Karabük fabrikalarına 
demir 

Karabükte tesis edilmekte 
bulunan biiyük sınai mües
seselerin inşaatı tamamlan
mak üzeredir. Bir kısım bi· 
naların dahili taksimatı kal
mış ve harici kısımları ta· 
mamlamıştır. Demir izabesi 
için hazırlanan projeye göre 
fabrikanın makine ve fırın 

tertibatı da tamamlannıakta
oır. 

Karabük mıı takao;ının ma· 
deni cevheri zengin olmakla 
heraber bu büyük fııbrika
ların ihtiyacını temin etmek 
ıçın memleketin diğer ma· 
den mıntakalarınJan da ma
den cevheri celb edilmesi 
muvafık görülmüştur. 

Bu meyanda Divrikide keşf 
edilmiş ve lk tisat Vekaleti 
maden arama enstitüsü tara
fından zenginliği tesbit edil
miş olan demirin Divriki 
mıntakasında geniş sahaları 

örtmüş bulunduğu ve bu de· 
mirden göndP.rilen nümune
lerin fovkalade matluba mu· 
vafı k çık tığı resm~n anlaşıl

mı~tı r. 

NAKA L 

inşaat - Tamirat - Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Kayseri Viliyeti Encümeninden : 

Bede!i keşfi 7832 lira olan Kayseri-Yozgat yolunun 
mebdeinden itibaren 4400 metre murabbalık parke inşa· 
atı şartcame mucibince eksiltmeye çıkarılmıştır. Talihler 
tarafından yapılacak tenzilat haddı layik rörüldüğü tak
dirde 8.12.38 perşembe ıün.ü ihalesinin yapılacağı i!an 
olunur. 

Konya Vakıflar Müdürlütüadeo: 

Konyanın Ilgım kazasındaki marul kaplıca .,inaaında yapı
lacak tadilat, tamirat ve ilivei intaat ketfi mucibince nhidi fiat
la kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulmuftur. 

2 - Keşif bedeli 24946 lira bir kuruştur. 
3- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A- Fenni ve bu11uai :tartname 
B- Mukavele projesi ve hu)asai keşif cetveli 
C- Eksiltme şartnamesi 
O- Proje 
4- Yukarıd yazılı evrak Ankarada vakıflar umum müdürlü

ğü inşaat müdürlüiünden, İstanbulda İstanbul başmüdürlütünden, 
Konyada Konya vakıflar müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltme 26. 12.938 tarihine raatlayan pazartesi günü uat 
15 t~ Konya vakıflar Müdürlüğünde toplanacak İnıaat komisyo
nunda yapılacaktır. 

6- Muvakkat teminat 1870 lira 95 kuruştur. 
7- 811 ekıiltmftye girecek olanların 1938 ıenesine aid Ticaret 

oduı veıihası ve vilayet nafıa müdürlüğünden bu işe girebilece-

ti•e dair alınmış ehliyet vesikuı ve en aşatı 10000 liralık bir bi
na inşaatını yapmış ve muvaffak olmuş bulundutunu bildirir ve
ıika fÖsterme1i ve bizzat yükaek mimar veya (io9aat miihendiai 
olmuı veya bunlardan biriıile müştereken teklif yapıp mukave
leyi birlikte imza eylemeleri lazımdır. 

8- Teklif mektuplarını 26.12.39 pazarteai ıüna ıaat 14 e ka
dar Konya vakıflar müdürlütünd~ toplanacak İntaat komiıyenu 
rei•liğine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. 

9- Kapalı zarfların ihzarında teklif mektublarının yazıhtıada 
Ye bu zarflarıo tevdiinde ve poıta ile göoderilme1inde talihlerin 
2490 sayılı kanunun 32 33 34 ncü maddelerine harfiyen riayet ey
lemeleri lüzumu illn olunur. 

Nafıa .Vekaletinden 
Eksi!tmeye konulan iş: Ankarada Mahmutpaşa bedes

tanı restorasyon işidir. 
Keşif bedeli 44.476 lira 27 kuruştur. 

'Eksiltme 22.12.38 perşembe günü saat 16 ela Nafıa 
vekaleti yapı iıleri eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri enak 112 ku
ruş bedel mukabilinde yapı işleri U. Md.den alııaabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 33J5 lira 73 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve nafıa vekiletinden 
alınmış ehHyet vesikası göstermeleri lazımdır. Bu veıika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün evvel ltir is· 
tida ile nafıa vekaletine müracaatları ve istidalarıoa bu 
gibi abidatı ta.mir etmiş ve bu tamiratı iyi bir suretle ba
şardığına dair Maarif vekaleti Antikiteler ve müzeler di
rektörlüğünden alınmış vesika iliştirmeleri ve is teklinin 
bizzat yüksek mühendis veya mimar olması muktezidir. 

İstekliler teklif mektuplarını ibale günü olan 22.12.38 
perşembe günü saat 15 şe kadar eksiltme komisyonu reisli
iine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. Postada o· 
lan gecikmeler kabul edilmez. 

.Samsun Valilitınden 

Mukavelesi feshedilerek yeniden açık eltıiltmeye konalmuf ola• 
Samsun-Bafra yolunun 0+658-33+000 kilometreıi arasındaki f09enin 
esaslı tamiri ve on adet bir metrelik ve bir adet üç metrelik menfes 
ve 2+ 137-2+349 kilometreleri arasıodaki Yaryant intaabnın mü
teahhit tarafından ifa edilmemiş kısmı inşaatı eksiltmesine talip çık
madıtından ihale on gün temdit edilmiştir. 

1- Keıif bedelleri 136.764 lira 94 kuruştur. 
2- Mavakkat teminat 8088 lira 25 kuruftllr. 
3- İhale birincikanunun 12 inci pazarte9i günü ıaat 16 da villyet 

Daimi Encümeninde 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddeai g-eretince 
açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

4- Bu işe ait evraklar ıunlardır 
A- Keşifnameler, 

B- Eksiltme şartnameıi, 
C- Fenni şartnameler, 
D- Hususi şartname, 

E- Projeler, 
F - Mukavele projesi, 
G- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
5- Eksiltmeye rirebilmek için cari ıcn• içinde ticaret odasında 

kayıtlı bulundutuna dair vesika ile bundan evvel bir defada yb bin 
liralık iş yapmıı olduğuna aid vesika ibrazı şarttır. Bu husustaki tali· 
mat gereğince ehliyet vesikasının ihale tarihinden sekiz gün evvel 
Samıun vilayetine müracaatla istihsali lazımdır. 

6- ihale 2490 sayılı kanan hükümlerine göredir. 
7- istekliler bu işe ait evrakı sekiz lira 11 kuruş bedel mukabi

linde Ankara, lstubul ve İzmir vilayetleri Nafta müdürlüklerinden 
alabileceklerdir. 

I! Mut Vilayeti Nafıa Müdilrlütinden : 

Muş ili dahilinde Mut - Erzurum yolunun 5+000 kilometreıinde 
• Karaau üzerinde n X 10 metre açıklığın~a kenar ayakları klrrir 4 

orta ayağı kazık beş gözlü ahşap köprü. Ketif bedeli 18987 lira 
34 kuruftur. 

Bu işe 'ait şartnameler ve evrak : 
A- Ekıiltme şartnameıi. 

B- Muk!lvele projeıi. 
C- Bayındırlık i•leri genel şartnamesi. 
D- Kirgir ve ahşap intaata ait fenni .ıartname. 

H- Huıulİ tartname. 
F- Keşif cetveli ıilıilei fiat metraj cetveli. 
G- Proje. 
İıteyeDler bu şut•ameleri ve enakı bedelıiz olarak Mu' 

Nafıa Müdürlütünden alabilirler. 
Eksiltme 20.12.938 tarihinde nlı günü saat 15 de Muf nafıa 

müdüriyetinde mütefekkil komiıyonu mabıuıunca yapılacaktır • 
Ekıiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin 824 lira 5 kurut muvak

kat teminat veya bu miktarda banka mektubu veya muteı.er tah· 
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Sayf 2 M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münak aıar ve MOzay deler Li tesi 

~------~~------------~·---------------------------------------·---------------------------------....----Cinrıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün S . t 

MQn kasalar 

lnfeet, Tamirat, Nafta işleri, Malzeme Harita 

Çanakkalede yap. meteoroloji istasyotı binası inş. 
Gelibolu hfiltOmet konafı inş. (1 ci kısım) 
Meriç nehri üzerinde bulunan Nafıa köprüsü 
membaında yap. mahmuz ve bağ Jantı inş. (temd) 

Elektrik santral binası tamirı 
Vakıf binası tnmiri 
Defterdarlık inasında yap. tamirat işi 
Fatıh hayvan haat. binasında yap. tamirat 
Yalova kaymakamlık kona~ınao noksan ve ku· 

surlu yerlerinin ikmal ve ıslahı (temd) 
Üılcüdar adliye binası inş. 
Akhiaar·Kırkağaç yolunun arasanda yap. beş 

adet eofez ve şose inş. (şart. 374 kr) (temd) 
Salıhli ka.sabıuuna getirilecek içme "uyu proje

si tan:ı:ımi 

aç. eks. 2700 -
kapalı z. 14999 10 
aç. eka. 8762 86 

aç. elı:s. 

" 

1433 86 

2105 93 
662 88 
583 42 

kapalı z. 54452 40 
74629 55 

aç. el;ı. 

J..!!çlar, Klinik v ispençiyari al t, Heahıne Lev. 

Mual ce 
Mualece: 39 kal. (temd) 
Oksijen: 5000 m3 

856 -
801 -

aç. elts. 5000 -

Elektrik -Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Ank. Emniyet U. Müd. Arşiv daıreai evrak a• 1219 -
sanıörti tesis (şart. 3 kr) 

Etektrik tesısah için lokomobil 

Men ucat, Elbise, Kundura, _2emaşır Y_:!. 

Köy korucu elbisesi: 130 tak. 
Şilte, yastık, battanıyc ve demır komodın (temd) 
Harıci elbıse: 68 tak ·siyah iskarpin: 134 çıft· 

dahıli kundura: 50 çift terlık: 80 çıft-tire ço 
rap: 488 çift-yüz havlusu: 144 ad.-frenk göm-
lcıti: 130 ad.·çamaşır: 260 ad. 

kapala z. 13500 -

aç. eks. beh. 10 50 
pu. - -
aç. ek.s. 3515 34 

Matbaa işi ri • Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Eczacı k:ımyaker Mustafa Sunerin kitabı 200 
ad. 

Ker ste ·Tahta v.s. 

Çıralı tahta: 54 m3·düz beyaz tahta: 10 m3 

Mahrukat, Benzin, Makine yal)ları v.s. 

Gaz yağı: 5600 k. (temd) 
Odun: 45 t. 
Kuru odun: 162 t. 

MDtef rrik 

Sert lbtik: 300 k.·yumuşak şnmbre lastiği: 300 
lc.-ebonıt: 180 k. 

Süpürge: 3000 ad. (tcmd) 
Bohçalık saç: 10 t. 
Otobüs ersedes Benı markala 60 beygir kuv

vetinde: 4 ad. 
27-12-38 de alınacağı iliin cdılen bullişık yıka· 

ma makinr.ainin ekailtmesindcn sarfınazar 

edildi 
Su fıçısı biri bakır diğeri galvanizli saçtan 
Emniyet tesisatı yedekler Einhcrt J. tipi ile 

Banoır Bruchsal Auaführung für die Türkei 
tipi {şart. 267 kr) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Şehriye: 3600 k (temd) 
Un: 250 t {temd) 

" 150 ,, • 
Tnvuk eti: 3 t.-hindi eti: 6,5 t. 
Ayva: 5 t ·gümüş ne elması: 6 t .·portokal: 15 

bin adet 
K yısı: 2,5 t.-ceviz i9i: 1 t.-ç m hıhğı: 500 

k.·k. üziim: 2,5 t.-kuş üzümü: 500 k. • ~uru 
incir: 1,5 t -fındık içi: 80 k.-erik: 1,5 t . 

Taban helvası: 4 t .·pekmez: 3 t.-tahan: 3 t.·tel 
kadayıf: 1 t.-yassı kadayıf: 1 t. 

Tereyağ: 1,5 t.·kaymak: 500 k. 

b Müz deler 

Hurda demir eşya: 2 t . 
Muhtelif cins demırbaş eşya: 40 parça 
Dükkan ankazları 
Boş benzin tenekesi: 2500 ad. 

,, • " 
12eo ,. 

pAZ. 

paı. 2820 -

aç. ekı. 1008 -
,, 
" 2430 -

aç. eka. 2184 

" kapalı z 10000 -

paz. 
kapalı z. 53422 

aç. cks. 
pa:ı: . 

,, 
aç. ekı. 

,, 

,, 

• 

" 

aç. art. 
,, 
" paz.. 

n 

720 -
26625 -
16125 -
4860 -
2230 -

4815 -

3520 -

2475 -

30 -
88 45 

900 -
225 -
180 -

vilat vcrm111i ve eJaliyet vcııikası göstermesi lazımdır. 
Teklif ektupları yukarda yaz.ıh saatten bir sııat evveliae 

kadar Mu aafı müdurlügü dairesine getirilerek ksiltme komi • 
yonu reisliğine makbuz. mukabilinde v~rilecektir. Posta ile gönde· 

rılecek mektublarao nihayet yukıırıda yazalı saate kadar gelmit 
olması ve dış z.arfan mühür mumile iyice kapatılmış olması lbım· 
dır. Postada olneak gecikmeler kabul edilmez. 

• • • 
Sıvns·Erzurum hattının arasında yap. bir adet açık 

kar ir tünel ile dört amele barakası ve 720 nci kilomet-

344 34 
1800 -
657 22 

107 50 

15R -
49 72 
43 76 

3973 -
4981 50 

64 20 

375 -

91 45 

1012 50 

9 75 

263 66 

211 50 

75 60 

182 25 

163 80 

750 -

3921 10 

54 -
1997 -
1209 50 
365 -
168 -

362 -

264-

186 -

67 50 
33 75 
27 -

Çanakkale Nafıa Mlid. 12-12-38 15 
" • 26-12-38 15 -

Edirne Meriç Su lıleri Şube Müd. 10-12-38 14 -

Havıı:a Belediyesi 
Kastamoau Vakıflar İdaresi 
lst. Defterdarlığı 
lıtan bul Belediyesi . " 

" 
C. Müddciumum. 

Manisa Valiliğ'i 

Salihli Belediyesi 

Kaetamonu Viliyeti 
Urfa Vlliyeti 
D. O. YeJlan H. pa~a 

Nafıa Vekilcti 

Çankırı Be lcdiyeai 

21-12-38 14 -
15-12-38 14 -
19-12-38 14 -
22-12-38 14 30 
19-12-38 14 30 

27-12-38 15 -
22-1~-38 11 -

22· 12-38 c kadnr 

20-12 38 10 -
16-12-38 14 -
22-12-38 10 30 

21-12-38 16 -

30-12-38 14 

Bafra Jandarma Komut. 14-12-38 15 -
Samsun Belediyesi pazartesi-perşembe 

Kastamonu Bölge Sanat Olt. Dir. 9-12-38 14 -

Topaane Lvz. SAK 

lnhiurlar U. Mild. 

Çanakkale Jandarma SAK 
Gaıiantep Lisesi Dir. 
Ama1ya Aık. SAK 

inhisarlar U. Müd. 

" " 
Aık. Fabrikalar U. Müd. Ank. 
Yoı;rat Belediyeıi 

Tepbane Lvz. SAK 

,, ,, 
G. D. Yeli ara Ank. Haydarpaşa 

Çanakkale Jandarma SAK 
Çorum Aık. SAK 

" " Haydarpaşa Lisesi SAK . ,, 

,, " 

" " 

" . 
lıt. Gümrükleri Ba~müd. 

" ,. n 
lstanbul Belediyesi 
T ophaae Lvz. SAK 

" n 

14-12-38 14 30 

12-12-38 14 -

12-12-38 15 -
8-12-38 13 

27-12-~8 14 -

22-12-38 14 -

9-12-38 15 
23-1-39 15 

14-12-38 14 30 
23·1-39 15 30 

12-12-38 15 
8-12-38 10 -
8-12-38 10 -

22·12-38 14 -
22-12-38 14 30 

22-12-38 15 -

22-12-38 15 30 

22·12-38 16 -

'-12-38 10 -
9-12-38 ıo -

22-12-38 14 30 
15-12-38 14 -
15-12·38 14 -

redeki köprüye beş adet riz ilavesi yap. Bak: Nafıa Ve· 
kileti ilAnlarma. 

il Açlar, Klinik ve ispençiyari aHit: 

Devlet üemiryollara ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 5000 M3 oksijen 22.12.938 perşem· 
be günü saat 10.30 da Haydarpaşada gar binasındaki 
komisyo11 tarafıodan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

irincikAnun 1938 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 

sert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 

Faıulya 

Çavdar 

Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

5 10 
5 5 

5 12 
4 5 

4 -

6.12.938 

Yukarı 

Kr.Pa. 

6 
5 12 

4 6 

Buğday 

Arpa 
Kuşyemi 

Un 
Çavdar 
Yapak 
Yulaf 
Börülce 
Tiftik 
Mısır 

Batlemiçi 99 - 100 -

K. ceviz 
iç fındık 
Kıl 

Susam 
Kepek 
Tiftik 

Kuşyemi çuvallı 4 9 

Gelen 

Giden 

Ton 
541 
70 

45 
15 
82 
60 

42 
Ton 

3 25 

300 
Keten tohumu 

İç Fındık 
Tiftik mal 

Tiftik O~lak 

78 30 Dış Fiatlar 
Buğday LiYerpul 2 95 

,, Şikago 2 95 
Suıam " 

Vinipek 2 78 

Yapak Anadolu 51 52 20 Arpa 
Mısır 

Keten T. : 

Anvers 3 -
Londra 3 37 

6 10 " 
Trakya 

• 
Mısır beyaz 

Mısır ıarı 

4 13 

4 15 4 32 
Fındık G.: 

• L.: 
Hamburg 

• 80 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiri ve· 
saik ve 375 liralık muvakkat teminatlarile birlikte eksilt· 
me günü saatine kad r ko isyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpatada gar bin smdaki 
komisyon tarafıedan parasız olarak dağıhlmaktatıır. 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden : 

İhalesi 5. 12.938 tarihinde yapılacağı ilan olunan Urfa 
Memleket hastanesi için al.nacak 801 lira mu ha mm en be· 
delli 39 kalem murıleceye aid eksiltme müddeti IO gün 
uzatılmıştır. 

İhalenin 16. 12.938 cuma günü saat l 4 de yapılacai1 
ilan olunur. 

Kastamoau Daimi Encümeninden: 

Kastamonu memleket ha.tanesi için lu:ı:umu olan mualecat 2t 
ikinciteşrin 938 tarihinden itibaren 20 gün mlidtıletle münakaıaya 

konulmuıtur . Verilecek peyler liiyik had görüldüğü takdirde 20.12 
938 tarihine mü1adif sala glinü saat 1 da Kastamonu daimi eP" 

cümeninde ihale edilecektir. 
Mualceataa muhammen bedeli olan 856 liranın yftzde 7,5 ol•0 

64 lira 20 kuruş teminat akçası verilir. 
Münnkasaya iştirak edebilirler. 
Mualecatın listesini ve milnakasa şartnamesini g<Srmek ve peY 

vermek istiyenleriu dnirui encümene milracaatları Hin olunur. 

flektrik, H~ag zı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Ankara Emniyet umum müdür# 
lüğü arşiv dairesi evrak asaaıörü tesisatıdır. 

Keşif bedeli 1219 lirashr. 
Eksiltme 21. 12.938 çarşamba günii sa t 16 da nafıll 

vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarhl< 
usulile yapılacaktır. 

Ek iltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 3 kuruş 
edel mukabili,,de yapı işleri umum müdürlüğünden ah· 

nabilir. 
rlsteklilerin 91 lira 45 kuruş muvakk t teminat "e 

meleri lazımdır. 

Çankırı Belediye Riyasetinden: 

. Çankırı Belediyesinin 13500 lira bedeli keşifli elektrik tesl••: 
• • 1 . d ı·ştıre tından bir adet lokomobil fennı ve huıuıı şartname erı e ı 'f' 

rek yeni şartnameler mucibince kapalı zarf usulile münaL••' 

konulmuştur. r..-· 
İhalesi 30.12.938 tarihine mGsadif cuma günü saat 14 de V--

kırı Belediye encümeni huzurile yapılucnktır. f 

isteklilerin keşif bedelinin yüz.de 7,5 olan 1012 lira 50 le~~~ 
muvakkat teminat akçesinin ve 2490 sayılı kanunun IOcu 1118 1'' 
11inde yazıltlıtı üzere ve hususi şartnamede istenilen veuikiP t:jl• 
lif mektublarile birlikte ihale saatinden evvel encümeue "'e 
meai liz.ımtlır. bilif· 

Fenni ve hususi şartnameler Çankırı Belediyesinden ah•3 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komi&yonundaP~ıı/ 
Ordu sıbhiyesi (için zerk edilecek mahlulier hakl<1tJ det 

ki eczacı kimyager Mustafa Sunerin) kitalınndan 200 a .,. 
JJJI 

14.12.938 tar.şamba günü saat 14.30 Tophanede lvz· İste1'' 
liği sahnalma komisyonundan pazarlıkla alınacaktır. 
lilerin belli saatte Ko.na ielmeleri. 



~c t-flblse·Kundura-Çamaşır v .s. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Kemiıyonuadan : 
~ çift dağ fotini, 500 çift tırmanma lotini 22. 12.938 paı:arteei 

••at 15 te Tophanede levaum imirliti aatınalma komiıyo· 

d, kapalı zarfla ekıiltmeı\ yapılacaktır Hepıiain tahmin be· 
9750 lira, ilk teminatı 731 lira 25 kuruştur. Şartname Ye nü· 

~~ıi komisyonda görülebilir. lıteklilerin kanuni vesikalarile 
•r teklif mektublarını ihale saatinden bir saat eYvel komiı· 
l'ermelerl. 

i5°0 metrelik ,.amleklia poplin 14.12.938 çarpmba ıüoü saat 
Ophanede levazım amirliği sabnalma:komiıyonunda panrlıkla 

.'-taktır. Tahmin bedeli 4840 lira teminatı 726 liradır. Nümu· 
1h~ornisyonda glrülebilir. lsteldilerin kanuni veıikalarile bera-
~ saatte komisyona gelmeleri. 

~e, tahta ve saire 

• • • 
Dnı beyaz tahta ve çıralı tahta alınacakbr: Bak: İn-
~· MUd. ilanlarına. 

~ukat Benzin-Makine yağları. v s. -
Gaziantep Lisesi Direktörlüğünden 

Birinci ihalede talip çıkmadığından dolayı ihalesi on gfin 
•lddetle lf'mdit eciilmiş olan 45 ton odunun açık eksiltme i 
2-938 tarihine müsadif perşembe ~ünü saat 13 de def
tdnrlık muhasebe miidürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin 
~YYen zamanda komisyona Ş!lrtnameyi görmek içinde 

lep idaresine müracaatları ilan olunur. ---
8ahkesir Ortaokullar Satınalma Komisyonundan: 

~'taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidı nam ve hesabına 
0kulların ihtiyacı oJan 25Q-280 ton yerli kok kömürü 

tarlıkla alınacaktır. pazarlık 8.12.38 perşembe günl\ 
~t 16.30 da Balıkesir Küttür direktör1üğünde yapılacak· 

1
; Şartnamesi Öğretmek okulundadır. Muvvakkat temi· 
1 630 liradır. Talihlerin komisyona baş vurmaları 

N lıtaabul Levaı.ım Amirliti Satınal•a Komiıyeauadall: 
~~kliye ve motörlü birlikler okulu için 3325 liralik benzin n 
~ ılo "C. B.B. A.n mobiloil yağı ile 300 kilo ıarı ıazın pazar
l tk11iltmeai 9.12.938 cuma ııDnfi saat 14 de Tophanede iıtan
e•azım amirliti sabnalma komisyonunda yapılacaktır. Hep

\~ t._bmin bedeli 3544 lira teminatı 531 lira 60 kuru,tnr. İı
ıltrin kanuni vcsikalarile berabrr belli aaatte komisyona ael-
't' o ı. 

Yozgat Belediyesinden 
~ Pt1ersedes bens markalı 60 beygir kuvvetinde tip Leo 
'tj O .no.lı yalnız şaaalı gümrüksüz fiat ü2ninde Yozgat 
tdıyesi mazotla müteharrik 100 kilometrede J5 litre 
;ot yakar 4 otobüs müb~~aa edec.ektir. 

4-90 no.lı kanunun mucıbınce eksıltme tarihi ilindan 

~&.ı 1-938 tarihinde müoakaııa11nın yapılacağı Aleluıul ilan edilmiş 
olan Sıvas-Erzurum hattının 676 mcı kilometreminde yapı
lacak bir adet açık kir gir tünel ile 656 ıocı kilometresi n
de bir ve 667+550, 671, 674 üncü kilometrelerde dört 
aınele barakası ve 720 inci kilometredeki köprüye bet adet 
fÖz ilbcsi münakasa1ına talip zuhur etmemiş oldutuodao 

ı..._ bu itler aynı ıartlarla yeniden münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 28-12-938 tarihine müaadif çarşamba rilnü ıaat 
On beşte VekAletimiz Dcmiryollar inşaat Daireaindeki Mü

~ ııakaaa Komisyonunda yapılacaktır. 
...._ Bn işlerin heyeti umumiyHinin muhammen bedeli yüz 
~ doksan fiç bin liradır. 
~, Muvakkat teminat miktarı on bin dokuz yÜJ' liradır. 

Mukavele projesi, ekaillme şartnameıi, Bayındırlık işleri 
ienel fartnamesi, fenni ıartname, köprü projesi, açık tü· 
ile} maktaı, dört adet bina projesi ve nhidi kıyasii fiat 
Cetvelinden ibaret bir takım münakasa evrakı dokuz yüz 
altmış beş kuruş mukabilinde Demiryellar inşaat daireain-

~ den tedarik olunabilir. 
l'aliplerin bir defadan en az yüır: bin liralık bir yol veya
but fİmendüfer iti•İ müteahhit ııfatlyle yapmıf olmaları 

e farttır. 

Bu işe girmek iıteyenler, referıana ve diter vesikalarını 
bir istidaya bağlıyarak münaka1a tarihintien en az seki& 
2.ün evvel Vekalete .ermek ıuretile bu it için ehliyet ve
•ıkası isteyecek ve ltu ehliyet vesikalarını m6nakasa ko· 
tııiıyoouua ibraz edeceklerdir. Ehliyet veıikası için müna• 
lcaıa tarihinden sekiz ıüa evYel yapılmıyau müracaatlar 

>, llazarı itibare alıomıyaeaktır. 
~ÜnakHaya iştirlk edecekler 2490 numaralı arttırma ek-
·ı ' 

' 1 tme ve ihale kanunu muciltince ibrazına mecbur olduk· 
ları evrak ve vesaiki, muvakkat teminatlarını ve fiat tek
lifilli havi kapalı ve mühürlü .zarflarını mezk6r kanunun 
"e eksiltme şartaamHiain tarifatı dairesinde haurlaoarak 
28-12-938 tarihinde saat on dörde kadar numaralı maklıtuz 
llıukabilinde Demiryollar İataat daireıi münakasa komis
>'onu reislij'iae teılim etmeleri lazımdır. (4977} (8854) 1 -4 

MONAKASA GAZET!SI 

itibaren bir ay içinde va:a ediyoruz. Talip olanların Yoz
gat belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Husuıi ıartlar aşağıdadır. 

Mübayaa: Sif satış Yozgat 
Tediye: Yozgatta ikişer ay fasıla· ile beş taksit 
Taksitler: Satış fiatımn müsavi parçaları. 
İlk tediye: Teslimden itibaren başlar 
Bayiin teslimi: Tarihi ihaleden itibaren azami iki ayda 

••• 
3000 adet süpurge ile sert yumuşak şambre listiği ve 

Ebonit alınacaktır. Bak İnhisarlar U. Md. ilanlarına 

Erzak, Zahire, f t ve Sebze : 

Çorum Aıkeri Satıaalma Komisyeıuından 

200.000 kilo Çorum 250 bin kile amuya 150.000 kilo Merzifon 
ıarnizonuna ait olmak üzere 600.000 kilo un kapalı zarfla ekıilt

meye konulmuştur. Çorum garnizonun mahalinde ihale edilmiştir. 
Geri kalan AmHya ye Merzifon ıarnizonları ununa i.tekli çık

mamıştır bir ay içinde paır:arlıkla satın alınacaktır. Şartname1inde 
değitiklik yoktur Aına1ya ununun tutarı 2662S, ilk teminatı l997 
lira Merzifon ununun tutarı 16125 lira ilk teminatı 1209 lira 50 
kuruştur. İlk eksiltmesi 8.12.938 pertembe günü aaat 10 da TQm 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. İlteklilerin teminat veıika· 
larile birlikte komiıyoH ıelmeleri. 

• 

3 .. ,,. 

Tavzih ilanı 
İstanbul Defterdarlığından: 

Münakua Gaxeteıinin B.11.938 tarihli nüsbasiyle ilan olunan 
mükelleflerden Tomruk çıkmazı 52 numarada Ambalaj Sandıkeı· 

lığıyle müıteğil Yuıuf oğlu Oamana ait kazanç verıisi 13 lira 
50 kuru• elacatı yerele mezkilr ıazete 1 lira !50 kuruş elarak 
yanlış neşir ettiğinden keyfiyet bu kerre tavzihen ilan olunur. 

~ ......... EHEMMIYETI.E ... NAllRIOıKKATAt••• ~ 

~ ~ 
~ Beyaz ve pirina sabunlarını askeri evsafa uygun her ~ 
~ yerden ucuz yalnız aşağıdaki adreste bulabileceksiniz ~ 

~ A. S. T u r a n Sabun F a b r i kas ı ~ 
1 ~ İzmir, İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 ~ ................................. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Muham. B. % 1,5 temi-1 

beheri tutarı nah 
Cinai Ebadı 

400X30X30 
400X28X30 
400X25X3 
400X28X8 

Miktarı Lira Lira Lira Kr. -Çıralı tahta 

,, " 

Düz beyaz 

tahta 

400X30X30 

--18 M3) 
8 ,, ) 

10 • ) 
18 ,, ) 

54 45 
10 M3 39 

2430 
390 

2820 211 50 
1- Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı 54 metre mikabı 

çıralı tahta ile 1 O metre mikabı düz beya:ı tahta pazarlık 
usulile satın alınacaktır. 

H- Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizala
rında gösterilmiştir. 

lll - Pazarlık l 2.XlI.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen rün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8897) 1 - 4 

* • * 

I- Numunesi mucibince satın alınacak (beheri l l.375 
kuruş hesabile) 341.25 lira muhammen bedelli 3000 adet 
süpürge için 29.Xl.938 tarihinde elde edilen fiat layik 
hadde görülmediğinden açık eksiltmesi 10 gün temdid 
edi imiştir. 

ll- Eksi!tme 9.Xll.938 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin yüzde 7,5 
güvenme paralarile ltirlikte Komisyona ıelmeleri ilin 
olunur. (8896) 

"' * • 

Miktarı 

Cinsi Adet -Toz tütün çuvalı 2000) 
3/8 200 M M boy 4000 ) 

yuvarlak başlı cıvata 

Muhammen 8. 0
,·. 7,5 Eksilt· 

beheri tutarı teminatı me 
K. S. Lir.t L. K. Saatı --26 75 535 40 12 15 30 

3 '8 ı 20 " ,, " 8000 ) 60 ki. 440 33 -
3/8 demir pul 12000 ) 
1- "2000" adet ince şeyler konabilen Standard normal 

sık örgülü toz tütün çuvalı ile Cibalı bakımevine 
yapılacak platformlara lüzumu olan ebat ve miktarı 
yukarıda yazılı yuvarlak başlı civata ve demir pul 
1 .Xtl.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ay· 
rı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

ili- Pazarlık 19.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerden Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komiayonuntia yapıla· 

carandan isteklilerin yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

imtiyaz i ve ~ itleri 
Dlrektiırii: 1-il Giri 

(8811) ~-4 

Baaddığı 7er: ARTUN S..DIMn'l 
\,ıJllAh Billfu- .oblı No. lw 

Muhammen 8. % 7,5 
Miktarı beheri tutarı teminatı 

Cinsi kilo L. K. Lira Lıra K. 

Sert lastik 300 2 80 840) 
Yumuşak şambre 

lastiği 300 2 80 840) 
Ebonit 180 2 80 504 163 80 

2184 
1 - Şartname ve numuneleri nıucibince yukarıda cins 

ve miktarı yazılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın 

alınacaktır. 

11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hiza
larında rösterilmiıtir. 

ili- Eksiltme ı2.Xll.938 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 14 tle Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sozu geçen 
Şubeden alınabileceği gibi numunelerde görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzse 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. {8895) 1-4 

••• 
1 - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur 

amele ve luzumunda hafif yük naklinde kullanılmak 

üzere satın alınacağı 26.X.938 de ihale edileceği ilan 
edilen 2 adet kamvonetin muhammen bedeli tezyit 
edilerek yeniden ve pazarlık usulile eksiltmt!ye kon
nıu~tur. 

ll Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvak. 
kat teminatı 450 liradır. 

HI- Ek iltme ı9. XII.9J8 tarihine ra tlayan pazarte i giinü 
saat 14,30 ela Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 

sindeki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 
iV - Ş .. rtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube

den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin kntaloklarile ka
roseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir pilaR ile 
benzin sarfiy tını gösterir fenni tekliflerini ihale gü
nıinrlen beş gün evveliııe kadar lnhi arlar Tuz Fen 
Şubesine vermeleri lazımdır. 

1 V- 1 tekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüz· 
de 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona goJıneleri ilAn olunur. (8835) 2-4 

• •• 
1- idaremizin Cibalı fabrikası için kadranlı ve otomatik 

tartan cinste 1 adet 500 ve bir adet 300 ve bir adet 
200 kilo gramı tartabilecek kabiliyette ceman 3 adet 
baskül şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

il- Hepsini• muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat 
teminatı 187.50 liradır. 

ili- Eksiltme 30.Xll.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şube
den alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 
teklif ve kataloklarmı eksiltme gününden bir hafta 
evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve tekliflerin kubulünü mutazammın vesi· 
ka almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilea gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8760) 2-4 
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Oonstructlon-R~paretlon-Trav. Publica-Materiel de Conatructlon-Cartographie 

Construction bat. ıtation meteorologique a 
Çana ideale. 

Co.,struction konak gouvernemental a Gelibo
Ia (1 partie) 

Constr. ergot ete. au pont "Nafia" (ııj.) 

Reparalion bat. centrale electrique 
" n Vakou& 

Rep:ır. a la bAtissc du Defterdarat 
• a l'hôpital des animaux iı Fatih 
,. konak kııymakamat Yalova (aj.) 

Constr biıtisse Justice Üsküdar 
., cbauuec et 5 dalots s route Akhi· 

ııar-Kırkağ"•ır (cah. eh. P. 374) (ııj ) 
Dressement projet pour adduction d'eau po

table o Salihli 

Publique 2700 -

Pli cach 14999 10 

Publique 8762 86 

" 
Publique 

n 

Pli cach 

Publique 

1433 36 

2105 93 
662 88 
583 42 

54452 40 
74629 55 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Meteriel) 

344 34 

1800 -

657 22 

107 50 

1,8 -
49 72 
43 76 

3973 -
4981 50 

Dir. Trav. Pub. Çanakkale 

" 

Oir. AH. Hydrauliques Meriç a 
Edirne 

12-12-38 15 -

26-12·38 15 -

10.12-38 14 

Municipalite Havza 21-12-38 14 
Dir. Vakoufı Kastamonu 15· 12-38 14 -
Defterdarat lshınbul 19· 12-38 14 -
Com. Perm. Municipalite lııtanbul 22-12-38 14 30 

" 
Procureur General lstanbul 
Vilayet Mani1a 

Munioipalite Salihli 

19-12-38 14 30 
27-12-38 15 -
22-12-38 11 -

Jusqu'au 22-12-38 

lnstal. aııcenseur rchives du Bureau deı Ar- 1219 - 91 45 Min. Trav. Publics 21-12 38 16 -
cbives de la Sarete d' Ankara (cah eh. P. 3) 

Locomobile pour in!ltallation electrique Pli cach 13500 - 1012 50 Muaicipalite Çankırı 30-12-38 14 -

Produits Chimiques et Pharmeceutlques-lnstruments Sanltalrea-f"oul"nltul"e pour Hôpltaux 

Medicnmentıı. 
Medicameı:ıts : 39 lots (aj ) 
Oxygene : 5000 m3 

Publique 856 -
801 -

Publique 5000 -

Habillement - Ch ussures - Tlasus - Cuirs 

Costumes pour garde-cbampetre: 130 complets 
Couvertures en laine, oreillers, matelu (aj ) 
Costumes : 68 complcts• Chaussures : 134 

paires· ld pour l'interieur : 50 paireı· Pan
touflea : 80 paires· Cbaussettes : 488 pai· 
res- Eısuie-main : 144 p.- Chemiseı : 130 
p.- Lingeı : 260 p. 

ll"avaux d'lmprim rie-Papeter.!! 

Livreı pharmaceutiqueı du pharmacien Mus· 
tafa Suner : 200 p. 

Publı que la p. 10 50 
Gre a rre - -

" 
3515 34 

Gre a rre - -

Bola de Constructlon, Plenches Poteaux ete 

Bois resineux: 54 m3- Plan ehe blanche: 10 m3 

Combustible- Carburant-Huil 

Petrole : 5600 k. 
Bois: 45 t. 
Bois sec : 162 t. 

Div re 

Pieces de rechange pour installation de söre· 
te sur la ligne Ank.-H.paşa marque "Einheit 
]. et Banal Bruchsal Baden AusJnhrung für 
di Türkein (cah. eh. P. 267) 

Caoutchouc dur : 300 le.- ld. mou : 300 k.-
ebonitc: 180 k. 
Balaiı : 3000 P· (aj.) 
Tôle : 10 t. 
Autobus de 60 C.V. marque Mercedes Bens: 

4 P· 
L'adj. qui dcvait avoir lieu le 27-12-38 pour 

l'achat machine a laver la vaiaselle a ete 
annulee. 

Barilı a eau : 1 p. en cuivre et 1 p. en tôle 

Provlsiona 

Vermicelleıı : 3,6 t. (aj.) 
Farine et orge (aj) 
Viande de poule : 3 t.- Vıande de dinde : 

6,5 t. 
Coing : 5 t.· Pommes de Gümüşane : 6 t.

Orangcs : 15000 p. 
Abricots : 2,5 t.- Noix decortiquee : 1 tonne 

Pistache de Damas: 500 k.- Rniıin ıec: 2,5 
t.- Fırueıı : 1.5 t.- Noisettcs decortiquees, 
pruncs ete. 

Halva tahin : 4 t.- Pekmez : 3 t.· Tahin: 3 
t.- Kad yıf ete. 

Beurre : 1,5 t.· Creme : 500 k. 

B) Adjudicatıons a la surenchere 
Objcts en fer camdotes: 

,, d'inveataire diff. ııortes: 40 p. 
Decombrcs de boutiques 
Bidons videı de benzıne: 2500 p. 

• n n : 1200 p. 

Gre a gre 2820 -

Publique 1008 -

" 
" 

2430-

Pli c:ıch 53422 -

Publique 2184 -

• 
Pli cach 

Gre a rre 

Publlque 
Gre a gre 
Publıquc 

n 

" 

" 
n 

Publiquc 

• 
" 

Gre a i're 

• 

10000 -

720 -

4860 -

2230 

4815 

35'.M) -

2475 -

30 -
88 45 

900 -
225 -
180 -

64 20 Vilayet Kutamonu 20·12-38 10 -
Vılayet Urfa 16-12-38 14 -

375 - 1 ere Expl. Chemins Fer Etat H.paşa 22-12-38 10 30 

9 75 

263 66 

211 'o 

75 60 

182 25 

3921 10 

163 80 

750 -

54 -

365 

168 

362 -

264 -

186 -

67 50 
33 75 
27 -

Commaad. C.endarmerie Bafra 
Municipalite Samsun 
Dir. Ecole Arts Kaatamonu 

14-12·38 15 -
Lundi et jeudi 
9-12-38 14 -

Coa. Ach. lntend. lst. Tophane 1'4-12-38 14 30 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 12·12-38 14 -

Co•. Ach. Gendarmerie Çanak. 
Dir. Lycce Guiantep 
Com. Ach. lntend. Amasya 

12-12-38 15 -
8-12-38 13 -

27-12-38 14 -

Administ. Gen. Cheaiu de Fer 23-1-39 15 30 
Etat Ank. Bureau Exped. H.paşa 

Com. Acb. Econ. Monop K.tache 22-12-38 14 -

• 9-12-38 15 -
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlt. 23-1-39 15 -
Municipalitc Yozgat 

Com. Ach. latend. llt. Tophane 

• 

Com. Aca. Gendaraerie Çaaalt. 
Com. Ach. Milit. Çorum 
Com. Ach. Lycee H.paşa 

,, 

" 

" 

" 

Dir. Princip. Dounnes Ist. 

" Com. Perm. Munieipalite lst. 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

" 

14-12-38 14 30 

12· 12-38 15 --
8-12-38 ıo -

22-12-38 14 

22-12-38 14 

22·12·38 15 -

22-12-38 15 30 

22-12-38 16 -

'·12-38 10 
9-12-38 10 -

22-12-38 14 30 
15-12-38 14 
15-12-38 14 -

De l' Administration Generale des Chemiıı5 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
· ıes 

Des pioches, p Ues, fnurch 8 et rateaux 8 artıC e• 
d'une valeur stimative de 47700 Ltqs. seront acbet 
par voie d'adjudicaİion sous pli cachete le Jeudi 18 J·~· 
vier 1939 a 15 h. 30 au lecal de 1' Administration Gene 
rale iı Ankara. ; ıı, 

Ceux qui desirent y pre dre part doivent reınettr~ bir 
la Presidence de la Commi ıion le jour de I' djudicatı~ll 
jusqu'iı 14 b. 30 leurs ofrres, une garantie provisoire e 
3577,50 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. . . de 

Les cahiers des charges sont en vente au prı~ 
ı30 Ptrs. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaşa. 

Perşembe 8.12.938 

Pfilveriutör (Ziraat Vek.) X! 860 
Ate~ tuğluı (Ask. Fabr.) .'\'"• 860 

(8809) 2-4 

Sa.; demir dolap (Ank. Grupu Tapu Sicilli Müd.) X• 886 te 
ilk mektep binası inş. (Aydın Nafıa Müd.) ]\~ 896 
Turgutlu hlkümet kona~ı İnf. (Manisa Nafıa Mfid.) J( 888 
Salıhli ,, ,. • ., ,, n !f: 888 
Yaprak tütün nakli (Balıkesir lnhi11. Başmüd.) .~! 89 . 6'° 
Kumaş, don, gömlek, fanila, bornuz, pijama v.s. (Teknik Ok. Dır.) 
Nohut (Ank. Lvz.) ~\':. 890 96 
Talebe sırası, yazı tahtası, ö~retmen kürsüıü (lst. Erk. Lis.) X 6

1 • SÖlımfiş kömür ile Bolinder marka motör (Tophane Lvz) ;\! 89 
Parke, şose v.s. tamirat (lst. Telefon Müd.) .~! 897 . 1o• 
Çam direk, ııaf kalay, beyaz ve ıiyah şerit (lst. Telefon Müd.) ·' 
Patilkn ara ipliği ve parafin (Tophane Lvı.) j\~ 897 
• Muhtelif hurda eşya (Denizbank lzmir Şubesi) J\! 897 
Büyük parlak düfme (Tophane Lvz.) ~\~ 898 
Beyaz ve yeşil sabun (Yüksek Ziraat Enst. Rek.) J\! 899 
• Bekçi duba11 (Dcnizbank lst. Şubesi) 2\! 899 
Parke inş. (Kayseri Vil.) .\~ 900 
Çeltek maden kömürü (Çorum Vil ) .\~ 900 
Pırasa (Kırklareli Tüm.) .'\! 900 
Arpa (Edirne Tuğ-.) .;\~ 900 
imar btırosu ile barit a şu besi damının taaıır i ve :.ıvtlaııma ışı 

Bcled) ;\! 901 
Ma1a ve sandalya tamiri ve cililandırılması (İst Belcd.) ~\· 9l•1 
Toprak nakli (ist. Beled.) .ı\"• 901 
Y er1i kok kömürü (Balıkesir Ortaok. SAK) .\: 901 l'' 
Pamuk ile temizlik araba makaslarının takviyesi için tt:!t yııpr•k 

Beled.) .ı;. 901 
Koyun, 11~1r ve lrnıu eti (Marmara Üssübahri Komut.) X! 901 

Jeudi 8-12-938 

Pulverisateura (Minist. Arriculture) No 860 
Briques rcfractaircs {Fabriques Militaire ) No 860 
Armoirca en acier (Dir. Groupe Cadastre Ankara) No 886 
Constr. bat. ecole Primaire (Dir. Trav. Pub. Aydint No 886 1'"~ 

" konak gouverne•enlal i. Salihli et Turrutlu (Dir. Tra"· 
Manisn) No 888 9 

Transport feuilles de tabaca (Dir. Monopoles Balikesir) No 8S (O'ı 
Etoffe, chemises, caleçons, pyjamas, mouclıoirs, chaussetteı ete· 

Ecole Techniquc) No 890 

Poiı cbicbe (lnt. Ankara) No 890 '" 1 

Bancı, chairea de profe11cur et tableaux noiu (Dir. Lycees G•' 
lıtanbul) No 896 sf 

* Charbon brale et moteur marque Bolındir (lnt. Topban~) N° 
Conıtr. ebaussee (Dir. Telephoııea lstanbul) No 897 . (O 
Poteaux en bois de aapin et.:ıin pur et rub ns blanc et noır 

Telephones lıtaabul) No 897 
Batiste, fil et paraffine (lotend. Tophane) No 897 
• Articles camelote (Dir. Denizbank Suc. lı111ir) No 897 
Boutons brillaats (lntend. Tophane) No 898 
Savon blanc et vert (Rec. lnstitut Agricole Ankara) No 899 
Constr. paveıı (Vilayet Kayıeri) No 900 
Houille (Vilayet Çorum) No 900 
Poirreaux (Oiv. Kirklareli) No 900 
Orge (Brigade Edirne) No 900 ,r.'ıf 
Hep. au bureau de restauration, transport de terre et rep .,ıe1cıf 

sage de chaises et tables maleriel pour voiture et coto• ('4°" 
lst.) No 901 

t"' 'I· Coke (Com. Ach. Ecole Secondaire Balikesir) No 901 1,,,ı 
Viande de mouton agneıtu et boeuf (Com. Ach. Base Navale 

mara) No 901 


