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Mühim bir ihracat menbaımız 
~ "rurdumuı:ua bütün mahsul
L tı ihraç edilmek kabiliyetini 
!ti'İldir. Bu mahaulların kalite 

barile cinıleri tcsbit edilmif 
•t ibr ç piyasalarında tanın
~14 olanlarına c!aimıı mü,teri 
lılunınnldadır AncAk rakib 
~ leketlerin hepsi Türk mal
~ tıı piya adan kaçırtmak için 
,;ildi allarının fintlnrıaı dü
t· •tııekte ve piyasanın istedi· 
~ lartlarııı uygu mal gönder· 

tlctedirler. 

~:İYatın düfürülmeai bile is· 
, •al ve nakliye masraflarının 

1 
~•ltıı ası sayesinde yine ib· 
'catcıy menfaat temi edebil· 
d tktedir. İtiraf etmek liı:ım
tır ki, biltün ihraç mallarımı· 
r:ı:ı rn6atahaillerdea milbayaa 
/'tı ile ihraç zamanındaki fi
~ -lı arasında yüzde yirmi ye 
~dcı.r yilkselebileD farklar gö· 

tbektedir. 
ita 8ıı farklar ham m ddolerin 
tcı lllfi ve standardı i~in yapılan 
~ahaflarla birlikte ve fazla 
~ tıınmak k ygusile yükselmek
~lr. Yükselea fiat dış piyasa
! d~aki alıcıları ürkütmeğe ki
~ 1~· Cihan piyasalarında tutu
\tthıı.rnek için mallarımıı:ın kali
Q trıni yükseltmek liizım~elir ki 
~ göre fiat ililenilebilain. Bil

~.• en mühim ihraç madde
tcı tittıiz arasına girebilecek olan 
rthalarımızı ihmal etmemeli-
•t Lı "h l d-•• l"1 r ı raç ma anın unya 
''h 1 . ~ •a arında ekonomık ve aı· 
\~ bakımlardan karakteriatik 
~ ~ vasıflarının piyasa kıyme· 
~ttıll~ tayin içia ne kadar ehem· 
~ }' tı • r ise, nıeyvalarıa da 
t~•• kıymetini tayin için her 
~ •.111 ve çe4itlerinin vaaıflarıaı 
~:•rı ve tesbit etmek de o ka· 
~ r '-Ühimdir Bunun için her 
~,thaaın r•niıoı, şeklini, 
~~lllitıi, lezzetini, kokusunu, 
~ •ııı, revrekliğini, kabuğunun 

Ct 
~~ veya kalınlığını, souğa, sı-
~d il, nakliyeye ne dereceye 
>ııı •r tehammülü olduğunu ta· 
~t eden poraoloji ilminin İcab· 
t1~na göre bareket etmek li· 
b' lelir. Butün meyvn)arımızna 
it 

lıfı'' birer tetkik edilerek va-
~1 'tının tayini 111eyva ihracatı· 
tltııı inkişafı için ilk yapılacak 
'ttdcn biridir. Eğer bu bakım· 
't~ rııeyvalarımız tetkik edile· 
tıı~ olursa, geniı bir meyva 
~t ltılcketi olan yurdumuzdan 

'c•ta lverişli olan meyva
~~?1ıı dünya piyasalarınd her 
~\o ıt hazır üıteri bulacaktır. 
~,~~P•da belli başlı bir gıda 
~1

1l"ctlne girmiş olan meyva· 
~~lk •enelik rekolteıi, Avrupa • 
~~,ı: ı besleyebilmekten çok 
tıı~ hr. Şimali Avrupa ve Al· 
·:"Ya Amerikadaa eyva te-
.,~ etmektedir. Türkiye mey· 
·~~tı~ taaımayan avrupalılnr, 
~,,. Rtınetinin şekerlendirdiği 

q '• lcokulu parlak renkli, ıu· 
ı, :tYva çeşitlerimizi bir de-

i ~t 6t•el r ve lezzetiai nlaaa-
' l'~ k ~lıd \.it iye tütünlerinin ka· 

~~ 1~ı rağbett n bir kaç misli 
ltılt '11nı meyvalarımız kazan· 
~~Ilı 0 1ac ktır. Meyvalarımızıa 
~~ 0 lojik evsafı teabit edilme· 
t,ı Çe, ihracat •e fekilde kont-

'clUirae edilıia ıı.11 gibi mal· 

larımızın rağbetini artıramaz. 

Yapılacak kontrol 1rönderi lecek 
meyvaların ancak boylarına ve 
çilrük ezik olmamalarına taalluk 

eder, fakat nefaaetiai propa· 
ğanda edemez. Pomolojik ev· 
a afı muayyen tiplerden bir k;-

loluk nümuneler Avrupanın 

belli batla merkezlerindeki bü· 

yük lokanta otel ve meyva 
mağazaJarına gönderilse vaki 

olarak isteklerin miktarı 

bütün lstanbul ve Trakya, İı:-
mir, Bursa gibi aakliye mer· 

kederine yakıa mıntıkaların 

baştan başa bai ve bağçeden bir 
ülke haline gelmesine aebeb 
olacaktır. 

Pomolojik enafın tayininnin 
yurdumuza ikinci bir faydası 

olacaktır. Bu da yurdumuzun 
muhtelif mıntakalarında muhte
lif adlarla tanınan aynı çefit 
mey vaların birbiriaden ayrılma· 

ıının temi• edilmiş olmasıdır. 

Hatti aynı 9eşit meyvaların ye· 
tiştiti mıatakalar aruında 

haagi mıatakanın o meyvaya 
daha müsait olduğu da anlaşı
lacakbr. Bu suretle her mınta-

ka muayyen çefitler için muay· 
yen bir sıaıfa idhal edilerek, 
meyva mmtakalarının dahi tas
nifi mümkün olabilecektir. 

Bu miitaleamızı bir kaç miıal 
ile izah edelim. 

1- Armutlardan ihraç olu
nacak tiplerin kumlu olmamaları 
lizımgelir. Halbuki terkibinde 

fazla kireç bulunan mıntakala· 
rın topraklarında yetişen armut· 
lar daima kumludur. En kum-

11uı: lan çeşitler bile böyle ki
reçli bir mıatakanın toprağında 
kumlu olurlar. Buraanın ıök
ıulu armudu Kütahya ve An· 
k11rada kumlanır. 

2- Elmalardaa ihraç oluna
cak tipleria vadi, sahile yakın 
serin hatta yalnız sabah gftneJi 

1rören yerlerde ve killi toprak
larda yetişmif olması lazım dır 

ki, eti revrek, renıi paalak ve 
kokulu olıun. En gevrek ve ko· 
kulu bir cins buna aykırı bir 

yerde evsafını gayıb eder. Bun
dan dolayıdır ki Amasya elma· 

aı Kastamonu ve lneboluda ka
litesini bozar; halbuki Nitde de 
kalite boı:ulmaz, kabuğu kalın
laşamaz. Gimüşhane elmuı da 
böyledir. 

3- Üzümlerden ihraç oluna
cak tiplerin kabuğunun ltalınca 

olması lazımdır. Çavuş üzümü
nün killi kırmızı topraklarda 
yeti4enleri ince kabuğunu nıu
hafaza eder. Fakat kireçli top-

raklarda yaşayan ağaçlara aşı
laam14 olursa 1<abuğu bir aı: da
ha kalınlaşır. iyi anbaJajla bu 

üı:ümler de 5-6 güalük bir yol
culuta dayanabilirler. 

Hülasa: Bütün meyvaların fiz
yolojik yapııında ıeçirdikleri 

safhaları bilerek tf'abit oluna• 
cak pomolojik vasıflar o mey-

valar için ekonomik yeni va· 
ııflar doğurabilir. 

K SAL 

inşaat· Tamirat · Naha işleri ve Malzemesi -Harita 
----------------------------------------------------

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

Borsada Manyas gölü seddeleri ve regülatör inşaatı 
keşif bedeli 531.077 Jira 68 kuruştur. 

Eksiltme 21.12.938 tarihine rasthyan çarşamba günü 
saat 15 te nafıa vekaleti sular umum müdürlüğll su ek· 
siltme komisyonu odasında kapalı zarf uıulile yapılacak· 
br. . 

İstekliler eksiltme fartnamesi, mukavele projeıi bayın· 
dırlık işleri genel şartnaıoesi, fenni şartname Ye projeleri 
26 lira 55 kuruş mukabilinde sular umum müdürlüğün

den alınabilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24.993 lira 15 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan 
bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekilete müra
caat ederek bu işe mahsus olmak üz~re veıjka almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. Bu müddet içinde 
veıika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye İ§tirak edemez 
lcr. 

İsteklilerin teklif mektublarını yukarıda yazılı saat
ten bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde verıneleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilme:a. 

Antalya Nafıa Müdürlü~ünen : 

Ekailtmiye konulan iş : Elmah hükQmet konağı inşaatı. 
Keşif bedeli 22651 li.ra 23 kuruşluk kıami inşaat. 
inşaat müddeti : ihale tarihinden itibaren 31-8-939 tarihine kadar 

31-5-939 tarihine kadar 1000 liralık iş yapmak ıarttır. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- Hususi, fenni ,artnameler 
E- Keşif cetveli 
F- Proje 
Jstiyenler bu evralclart 2 lira mukabilinde Antalyada Nafıa Daire· 

sinden aldırtabilir. Bu evrak bili bedel dairede gorülebilir. 
Ekı\ltme 5.12.938 tarihinde pa:urtui ıünü saat 1!' te Antalya 

Nafıa dairesinde Eksiltme l\omisyo•da yapılacak lır. 
Eksiltme kapalı zarf asulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
Eltıiltmize girebilmek için isteklilerin 1698 lira 84 kuruşluk mu· 

· vııkkat teminat vermeleri bundan başka aşağıd~ki vesikaları baix olup 
getirilmeleri lizımdır. 

Antalya Nafıa Müdürlvg-ünden alınmış miıtuahhidlik vesikuı, Tica· 
ret Odası vesikası, yaptı~ı işlere aid bonservisler. 

Nazimiye Malmüdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Nazimiye kazası hükumet konağı 
inşaatı dır. 

Bu işin ke§if bedeli 31476 lira 63 kuru§tur. 
Bu işe aid ~artname ve evrak aşağıdadır: 
A~ Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık i~leri genel şartnamesi. 
D- Huı;ıu~i şartname 

E- K ~şif çetveli, silsilei fi at cetveli, metraj cetveli, proje 
F - Yapı işleri genel şartnamesi. İsteyenler bu ~artna-

meyi ve evrakı 2 lira mukabilinde Ttinceli nafıa müdürJü
!ünderı atın alabilirler. 

İhalesi 10.1:2.938 cumartesi günü saat 11 dt! Nazimiye 
hüKfımet konağında yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeve 17irebilmek için isteklilerin 2365 lira 75 ku-

, 1:) 

ruş muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A- afıa vekaletinden alınmış 938 senesine ait müte
ahhitlik ehliyet vesikası, ticaret ve ~anayi odasından alınmış 
si·~il vesikdsı. 

B- Bir taahhütte en az 20 bin lıralık bina inşaatı yap
mış olduğuna dair ve~ii.b. 

Isparta Nafıa Müdürlfij'ünden 

Eksiltmeye konulan iş: 

Eğridir kaza merkezinde yeniden yapılmakta olan hn
kiimet konaimın 9493 lira 65 kuruşluk keşif bedelli üç
ünci kısım inşaatı 3. 11.38 de ihale edilmek üzere ilan 
edilmiş isede talib zuhur etmediğinden işbu inşaatı 14. t 1 
938 pazartesi günü saat 14 de ihale edilmek üzere 10 
gün müddetle temdit edilmiş idi. Bu defa da yine talip 
zuhur etmediğinden işbu inşaat 2490 sayılı kanunun 43 
üncü maddesi hükmüne göre 14. 1 1.938 den itibaren bir 
ay içinde ihale edilmek üzere pazarlığa konulmuıtur. 

Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Muvavele projesi 
C- Baymdırhk işleri 2enel şartnamesi 
E- Yapı işlerine ait umumi ve feuni şartname 
D- Hususi şartname 
F- Keıif Ye hülasai keşif. 
K- Planlar 
İstiyenler bu evrakı Isparta nafıa müdürlüğünde gö

rebilirler. 
Talipler 14. 12.938 tarihine kadar her gün bu iş için 

pazarlık edilmek üzere nafıa müdürlüğüne müracaat ede· 
bilirler. Pazarhk komisyon tarafından yapılacaktır. 

Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 712,02 liralık ' 
muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları ibraz etmeleri lazımdır. 

A- İhalede en az 8 gün evvel vilayete müracaatla 
bu İf için ehliyet vesikası. 

B- 938 yılına ait ticaret odası vesikası. 
İnşaatın fenni meı'uliyetini deruhte edecek bir mühen· 

diı Teya fen memuru göstereceklerine dair noterlikten 
müsaddak vesika vereceklerdir. 

Elektrik, Havagaz1, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Elazığda Dördüncü Umumi Mü
fettişlik binası kalorifer tesisatı inşaatıdır. Bu işin keşif 
bedeli 10079.05 liradır. 

Bu işe aid şartname ve evrak ıunlardır: 
A-- Eksiltme şartnamesi 
B- Makavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Sıcak sulu ve buharlı kalorifer tesisatı için umu-

mi ve fe11ni şartname 
E- Keşif cetveli 
F- Proje 
J- lstiyenler bu şartnameyi ve evrakı Tunceli nafıa 

müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler. 
Eksiltme 12.12.938 JJB zartesi günü saat 15 te Elizığ

da Tunceli nafıa müdürlüğü binasında yapı!acaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1430.93 lira mu

vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. İhaleden en az 8 gün evvel Tunce· 
li vilayetine müracaat ederek bu işe girebilme· 
leri için ehliyet vesikası. Ticaret ve sanayi odasından 
alınmış sicil Tesikası. 

Teklifler yukarıda yazılı saatten bir saat evveline ka· 
dar Tunceli nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu reis
liğine nıakbu:1 mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek mektubların nihayet yukarıda yazılı SRate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatıl

mış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

D. O. Yolları ve Limanları Umum İşletme İdaresinden: 
Yerli malı olduğu takdirde muhammen bedeli 35720 

lira, ecnebi malı olduğu takdirde muhammen bedeli 
J 8615,50 lira olan J 5 kalem elektrik çıplak tel ve kablo
ları 5.1.939 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
uıulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli malı için 2679 ve ec· 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 
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Bu gün ii n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

salar 

lnıaat, Tamirat, Nafıa lflerl, Mıılzeme Harita 

Buraada Manyas gölü seddeleri ve regiilatör 
inş. (şart. 26,55 L) 

Nazi iye kazası hükOmet konağı inı (ıart. 2 L) 
Eğirdir kaza mcrke.zinde yap. hükOmet konağı 

inş. (tcmd) 

kapalı .z.531077 68 

" aç. clcı. 

31476 63 
9493 65 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesl) 

Karııcabcy kasaba.sının elektrık tesis. (tcmd) 
Elnzığda dördüncü U. Müfettişlik bina11 kalo

rifer tesia. 
Gemir kablo. irtibat kutusu, izole mayi, tevzi 

kutusu, kurşun kaplı tel, köprü raptiye, di -
rek kanca ayağı, lastikli tel v s. : 19 kalem 

paz. 29844 40 
kapala z. 19079 05 

" 18807 75 

,, 35720 -

24993 15 

2365 75 
712 02 

2250 -
1430 93 

1411 -

2679 -

Nafıa Vekaleti 

Nazimiye Malı:ıaidirlütü 
J9,arta Nafıa Müd. 

Karacabey Belediye1i 
Tunceli Nafıa Müd. 

lıt. Tele fon Müd. 

D. O. Yollara Ank. H. paşa 

21-12-38 15 -

10-12-38 11 
14-12-38 

14-12-38 
12-12-38 15 -

2-12-38 15 -

5-1-39 15 30 Yerli veya ecnebi malı elektrik çıplak tel ve 
kabloları: 15 kal. veya 18615 50 veya 1396 13 

Men ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kösele: 1240-1400 k. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. 

Gaz ya~ı: 10 t. ( temd) 

M teferrlk 

Çuval: 2500 ad. 
Mızıka alit ve malzcmeei: 69 kal. 
Muhtelif cins eğe (şart. 130 kr) 
Yerli veya ecnebi malı baskül: 170 ad. 

aç. eks. 

aç. ~kı. 

par.. 
aç. eh. 
kapalı z. 

• 

2310 -

2070 -

1025 -
3160 -

26330 -
50720 -

173 25 

155 25 

76 88 
237 -

1974 75 
3786 -

lst. jandaraıa SAK 

Ankara Lvz. SAK 

Tophane Lvx. SAK 
M. M. V. SAK 
O.O.Yolları Ank. Haydarpaşa 

,, " 
,, ,, 

S-12-38 11 -

30-11-38 15 -
12-12·38 11 -

3-1-39 18 30 
4-1-39 15 30 

veya 28350 - veya 2126 26 
Dürbün " USCH TARLUX,, veya "LITZ 

BSISMENGLAS TYP KARSOPT,, veya ve
ya •zEISS BINOCT AR. marka: 11 ad. 

ııç. eks. beh. 95 - 78 37 Kocaeli Viliyeti 5-12-38 15 -

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirınç: 119 t. (temd) 
Ispanak: 90 t .-lnhana: 28, 5 t.-pırasa: 70 t.-ha· 

vuç: 7,1 t. kereviz: 15 t.·knrnabahar: 60 t.
maydanoz: 34000 demet (temd) 

BuR-d•y üğütülıoesi: 4CO t. 

b Müz yedeler 

Bina yıktırılması 

paz. 18710 50 

kapalı z. 6000 -

kapalı z. 

nebi malı için 1396.13 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün sa t 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden, Haydarpaşa a tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 

tılacaktar. 

Karacabey Belediyesinden: 

Nafıa Vekaleti tarafmdan musaddak elektrik projeleri muci
bince Karaca ey kasabasının 29.844 lira 40 kuruş bedeli keşifli 
l komobil makine ve elektrik teçhizati, şebeke, malzeme ve mon
tajı ve bunların Knracnbey iş mahalline kadar nakliyHinden i
baret elektrik teıisah 45 gün müddetle ve kapalı zarf uıulile ek
siltmeye konularak ihale günü olan 14 teşrinisani 938 tarihinde 
teklif edilen fiatlar haddı layik görülmedijfoden 14.11.38 tarihin• 
den 14.12.938 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlık suretile ihale 
edilecektir. 

Muvakk t teminat 2.250 liradır. 

istekliler ketif ve projeler fenni ve mali şartnamelerle aair 
evrakı fenniyeyi görmek üzere Karacabey belediy\!sine müracaat
ları. 

Talihlerin 2490 numaralı arttırma ve ekıiltme kanununda mev
cud vesaik muvakk t teminat akçesi ve bu güne kndar bu gibi 
işleri muvaffakiyetlc yaptıklarına dair vesaik ile bu işe aid mali 
şartnamede aranılan vesaiki hamilen 14.11.38 tarihinden 14.12.38 
tarihine kadar K racabey Belediyesi Encümenine mQracaatleri. 

İstanbul Telefon Müdürlüj'ü11den : 

i are ihtiyacı için 19 kalemde demir k blı irtibat ku
tusu, izole mayii tevzi kutusu, kurşun kaplı tel, köprü 
raptiye, direk kanca ayağı, lastikli tel vesair malzeme ka· 
palı z rfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 18807.75 lira, muvakkat teminatı 
1411 lira olup eksiltmesi 2.12.938 cuma günü saat 15 te 

1403 29 

450 -

Deniz Lva. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

Ankara Lvz. SAK 

Aakara Defterdarlıfı 

29-11-39 1'4 -
1-12-38 14 

1-12-38 ıs 

5-12·38 15 -

Müdürlük binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacak
tır. 

Talipler muvakkat teminat mukbuz veya banka mektu
bile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarıoı o gün saat 
14 e kadar Komisyona vermelidirler. 

Şartnameleri her gün Levazım Amirliğinde görülebilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Mikdarı 

kilo 

1240-1400 

Cinsi 

Kösele 

Tahmin 
bedeli 

lira kr. 
2310 -

ilk 
temi nah 
lira kr. 
173 25 

Cinsi, miktar1, tahmin bedeli ve ilk teminah yukarıda 
yazılı evsafına uygun 1240· 1400 kilo kö9ele 3.12.38 cu
martesi gilnü saat 11 de Gedikpaşadaki İstanbul Jandar
ma satınalma komisyoaunca açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir. 
Veya parasız aldırılabilir. 

2490 sayılı kanuna göre şeraitı haiz isteklilerin ilk 
teminatlarile yazılı i'Ün ve ıaatte komisyona gelmeleri. 

ahrukat Benzin-Makine yağlan.~ 

Ankara Levazım Amirliği Satınalm Komisyonunda• : 

ı - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 
10 bin kilo gaz yağının 12.11.38 de yapılan açık eksiltme
sinde verilen fiat pahalı göriildüğünden yeniden açık eksilt-

Toptan Satış Fiatları 
istanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

_ ... 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
n ., küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tara hl us 
Patates Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi duble (936 ahsul) 

,, " ,, (937 
,, ,, 1 ci ,, 
,, ,, 2 ci ,, 
,, ,, 3 cü~ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
., Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
., Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 

" 

Deri ham va işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,, manda 

" 
Hava 

,, sığır 

kurusu kuzu 

" 
,, koyun 

,, ,, oğlak 

Tula keçi 
,, 

~alam ura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sağır 

Kösele ıığır 1 ci 
,, manrln 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ei 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

,, 

" ,, 
" 
" ,, 

kilosu 
,, 
" 
n 
,, 
,, 
,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 
.. 

kilosu 
,, 
" ,, 
• ,, 
n 

,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" 
" ,, 

" 

çifti 
kilosu 

,,. 
,, 

çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" ,, 

kilosu 
,, 

" ,, 
tanesi 

,, 
., 
" 

En az-En çok 

-14,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50 -15.00 
12.00-12.50 
ı ı.oo-ı ı.50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

20.--22-
20.50 21,oO 

·-
1

30:00:31-
28.00-29 
19.00-20 

-25 
-28 

25-26 
- -700 

- 875 
7-

- 5-
45-48 
32-36 
2'2-26 
18-21 

-15 
~ıo1,50 
-100.-

s2-ss 
-68 
-80 
-49 

290-600 
290 600 
295-400 

101.25-10'2.25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65-70 

50 53 
110-120 
110 - 115 

35-40 
40-45 

175-185 
145-150 
120-130 
90-100 

110-140 
100- 130 

J 
iSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Fi atlar 
CiNSi Aşağı 

Kr. Pa. 

"Buğday yumuşak 5 12 
,, sert 5 5 

,, kızılca 5 23 
Arpa Anadol 4 3 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvalla 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 

Kuşyemi çuvallı 5 21 
Kuşyemi dökme 4 37 

İç Fındık 

Tiftik mal 121 -
Tiftik. Oıtlak 
Susam 18 10 
Yapak Anadolu 52 20 

" 
Trakya 

Mısır beyaz 3 35 

Maıır ıarı 

17.11.938 ========~ 

Yukan 
Kr.Pn. 

5 32 

5 25 
4 6 

Gelen 
Buğday 

Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 
Susam 
Yapak 
Yulaf 

-
- 15 1 -

Kuşyemi ~ 
---:.::~-~--~----~--~,I'o~ 

K. ceviz 
Tiftik 
Yapak 
iç ceviz 

Giden 
10 -2~ 

Buğday ~ 
--~--~~----~-----

Dış Fiatlar 
LiYerpul 2 gO Buğday 

,, 
,, 

Arpa 
Mısır 

KetenT. : 
Fındık G.: 

" 
L.: 

Şikago 2 93 
Vinipek 2 72 
Anvers 2 69 
Londra 3 tZ 

6 32 
" Hamburg -
" 

3 
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tne ile alınacaklır. Eksiltmesi 7.12.38 çarşamba günü saat 
11 de Ankara L V. amirliği satınalma komisyonunda yapıla
ctktır. 

Muhammen bedeli 2070 lira ilk teminatı 155 lira ~5 ku
ruştur. Şarlnamesi komisyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakıtta komi. yonda bulunulması. 

~teferrik 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Hepsine tahmin edilen fiat 3160 lira olan 69 kalem 
l:lıızıka alat ve alzemesi açık eksiltme suretiyle münaka
laya konulmuştur. 

İhalesi !2.12.938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 237 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. satınal

llla komisyonunda a!ınır. 
~ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ~e a 
~~cij maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatlarile 
ltlikte ihale saatinda M. M. V. satınalma komisyonuna 

ielrncleri. 

~ 
t\>}et Uemiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 

3 
Muhammen bedeli 26330 lira olan muhtelif cins ege 

. J.939 salı günü saat 18.30 da kapalı zarf usulile Anka· 
tada idare binasında satın alınacaktır. 
l Ba işe girmek istiyenlerin 197 4.75 liralık muvakkat 
~lllinat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
~!nı gün saat 14.30 a kadar komi yo reisliğine vermeleri 
ilzırndır. 

.s 

Şartnameler 130 kuruşa Aukara ve Haydorpaşa vez
~elerinde satılmaktadır. 

~ *\Yerli oldu w u takdirde muhammen bedeli 50, 720 lira 
~ cnebi malı olduğu takdirde muhammen bedeli 28,350, 
~&. olan 170 aded baskül 4.1.939 çarşamba günü saat 15, 
,
1 

d kap lı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın 
•nacaktır . 

t Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 3,786, 
~ ecnebi olduğu takdirde de 2, 126,25 liralık muvakkat 
-tı:n~natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ı_~nı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme· 
'tf ı. 

~I Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez· 
Ctinae satılmaktadır. 

Kocaeli Vilayetinden 
l· Vilayet seferberlik işleri için " usch Tarlux,, •eya 
•tı Prismenglas Typ Karsopt,, veyahud Zeiss Binoctar 
,:k~ on bir dürbiio açık eksiltme sureiile satın alına· 

tır. Beher dürbünün muhammen kıymeti 95 liradır. 
~le 5.12.38 pazartesi gllnü saat 15 de Vilayet maka
~da yapılacaktır. İsteklilerin o gün zikredilen saate ka-

ı~ 78 lira 37,5 kuruşluk muv kkat teminat mektubu 
{' banka makbuzu ile vilayet makamına şartnamesini 
t'tııek istiyenlerinde encümen kalemine müracaatları. 

lst nhul Levazım .Amirliği Satınalm Komisyonundan: 

1
l\'. eşya ve teçhizat ambarı için 2500 adet çuvalın pa

/kla eksiltmesi 30.1 1.38 çarşamba günü aat 15 de Top· 
~~de Lv. amirliği satınalma ko. da yapılacaktır. Tahmin 

, ~li 1025 lira ilk teminatı 76 lira 88 kuruştur. Şartoamıı 

1~iiınunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
~ beraher belli saatte Ko. na gelmeleri. 

~Zahire, Et ve Sebze: 

C:· Bayramiç Askeri Satınaloıa Komisyonundan 
11lsi Miktarı Tutarı Teminatı mu. İhalenin şekli 

~ kilo lira Lira gunu saa tı 
~hğ 22000 22000 1650 2.12.38 cuma 14 açık 
~ gunu eksiltme 
~ "Yramıçta bulunan lutaların ihtiyaçları olan ~2000 

~ ~~ 8ildeyağ bir ay içinde eksiltmesi yapılmak üzere iha-
~ k~nulmuştur. • 
~ ilhplerin 2.12.938 cuma gününe kadar müracaatları. 
~ 0tnisyon 2.12.938 cuma günü saat 14 de tekrar top
it ğından 2490 s yılı kanunun 2 3 üncü maddelerin· 

Vesikalarla birlikte komisyona müracaatları. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Müteahhitlerin Takvimi 

Salı 29-t 1-938 

~tı \ :tt bakteryoloji malumesi (MMV) No 846 
\ 'v •tonu (PTT Lvz. Miid.) No 48 
\11~ deniz ita kablosu (lst. Telefon Müd.) No 851 
ı, t l'on ve şose in~. (lımir Beled.) No 875 
~ltt:~~ulc (DDY) No 875 

~I, fılı:ni banyosu ve zarfa (lst. Vakf. Dir.) No 878 
'llr~C:t;ıevi onarılması (lzmir Nafıa Müd.) No 878 

' okulu çatısı onarılmuı (lımir Vil.) No 878 

! 
MONAKASA GAZETESi 

ince sicim (lst. PTT Müd.) No 878 
Motör için malzeme (lst. Deniz Ticareti Müd.) No 877 
Sadeyat, zeytin ve peynir (K stamonu Bölıe Sanat Ok.) No 879 
Kuru üzüm (Afyon Kor) No 884 
Belleme yular v .. (Tophane Lvı.) No 884 
Beyaz lake ve tek ranzalı karyola (Tophane Lvz.) No 884 
Muhtelif telefon malzemesi (lst. Telefon Müd.) No 8 t<6 
Kok ve kışlık sebze (Gorum Vil.) No Ş86 
Saz v.s. muzika malzemesi (Kayıeri Kor) No il88 
Heli inş. (K:ıyseri Kültür Dir.) No 888 
Mobilya (lzmir ithalat Gümr. Müd.) No 888 
Koşum hnyvıını (Ask. Fabr.) No 890 
Odun baltası ve yaı.a (An~. Lv.ı.) No 890 
Saman (An~. Lvz.) No 890 
Su tesısııh i1tin malzeme Orman Kor. Gen. Komut.) No 890 
• Yanmış kömür {Ank. Lvz.) No 890 
HanE'ar inş . (MMV) No 890 
Koyun gübresi nakli (lst. Beled.) No 87~ 
Süpürgt-. baskül, içki bandrol, ki~ıdı ve eter (lnhiı. U. Müd.) No 879 
Ank. hukuk fakültesi 2 ci kısım inş . (Nafıa Vek.) No 879 
Garaj tamiri (lst. Beled.) No 879 
Toz şeker (Edirne Tuğ.) No 880 
Yol inş (Diyarbakır Nafıa Müd.) No 881 
Sömikok (İst. PTT) No 881 
Benzol (MMV) No 881 
Ka alizaıııyon ve blokaj işi (lzmir Beled.) No 881 
Köknar kütük {Deniz Lvz.) No 881 
Sığır eti (Ask. Fabr.) No 882 
Lahana (Kırklareli Tüm.) No 882 
*Çam ağrıcı (Samsun Orman Başmühendis.) No 883 
Patateı (Kırklareli Tüm.) No 883 

Krible kömürü (iktisat ve Tic. Müd.) No 883 

• 
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1
1 D.D.YOlLARI iSLETME u. MÜDURLUGÜNDEN r 

• 

Muhammen bedeli 28921 lira olan 30 kalem izole teller 5.1.39 
perşembe günü saat 15,Je da kapalı zarf uıulü ile Ankarada i
dare bin .. ıada satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2169,08 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
ntılmaktadır. (8519) 3-4 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
t- idare ihtiyacı için, 1~ kalemde demir kablo irtibat kutusu, 

izole mayii, tevzi kutusu, kurşun kaplı tel, köprü raptiye, direk 
\<anca ayağı, lastikli tel ve sair malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (18807.75) lira, muvakkat teminatı (1411) 
lira olup eksiltmeıi 2/ 12138 cuma günü saat 15 te Müdürlük bi
nasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacakhr. 

3- Talipler muvakkat teminat makbuz veya' Banka mektu· 
bu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e 
kadar Komisyona vereceklerdir . 

4- Şartnameleri her gün Levazım Amirliğimizde görülebilir. 
(7602) 4-4 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Muham. B. 

beheri tutarı 
Cinsi Miktarı L. K. Lira 

% 7,5 
teminatı 

L. K. 
Eksiltmenin 

Sa atı 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Yassı ve yu· 1575 met. 896 (sif) 67 20 14 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 

varlak kayış 
37X68 sarı tır-
tıklı alüminyum 
kağıdı 

200 kilo 2 24 448 (sif) 33 60 14 30 

1- Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktarı yazılı 1575 
metre yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 sarı tırtıklı 
alüminyum kağıdı şartname ve numuneleri mucibince 
ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bede!lerile muvakkat teminatları hizala
rmda gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme 30 XI.938 tarihine rastlayan çarfamba gü· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kebntaşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü gecen Şu
beden alınabileceii gibi numuneleride görölebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarilc birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan oluRur. 

(8282) 4 -4 
••• 

1- İdaremizin Nakliyat Şubesi ıçın iBrtnamesi muci
bince yaptırılacak açık güverteli armalı ve tam techizah 
1 adet çektirme "tekne" 19 Xl.938 tarihinde ihale edile· 
mediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat temina
tı 337.50 liradır. 

lll- Eksiltme 5.Xll.938 tarihine rastlıyan pazarteıi gü· 

ERZAK 

İşin mahiyeti 

çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8535) 3 - 4 . ' • • 
Muham. bedeli Muvak. 
beheri 

Cinsi Miktarı L. K. 
tutarı 

L K. 
teminatı 

L. K. 
Eksi time 

sa atı 

Elektrik motörü 14 ad. 40 
f irezeli el trak- 1 

törü 

560 - 42 
750 - 56 25 

15 30 
6 

1- İdaremizin İzmir tütün fabrikası s!~ara paket ma· 
kinaları için 14 adet elektrik motörü ile Maltepe Ensti
tüsü için 1 adet firezeli el traktörü şartnameleri muci· 
bince ve ayrı ayrı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammeıı bedellerile muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

lll - Eksi°ltme 5.Xll.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamaler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif ve kataloklarını eksiltme gününden üç gün evveline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar Şube· 
sine vermeleri Jazımdır. 

Vl - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7.5 g~venme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7701) 4-4 

* • • 
Keşif 

bedeli 
Lira K. 

% 7,5 
teminatı 

Lira K. 

Şartname 

bedeli 
Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Ankara Levazım .Amirliği 
Satmalma Komisyonundan : 

lstanbul başmüdürlüğfi binasının 
kaldırım tamiri iti 

ı 185 ti5 89 03 pazarlık 14 

Maltepe Enditüsü memur evleri 
bahçe dıvarlarile kaldırım 
yapılma ı iti 

Bahariye tUtün iıleme evi iske· 
lesi inşaatı 

831 27 62 34 

729 80 54 73 

5 açık 14 30 

4 açık 15 

Ankara garhizon bırl\k ve 
müesseseleri i9in 400 ton 
buğday üğiıtülmesinin kapa
zarfla eksiltmesi 7.l 2.38 çar
şamba günü saat 15 de An
kara Lv amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6 00 
ilk teminatı 450 liradır. Şart
rıam si komisyonda görülür. 
Kanuni vesikale.rda bulunan 
teklif mektuhlarının !aat 1 le 
k<!dar komisyona vermeleri 

1 - 9.Xl.93& tarihinde ihale edilmeyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım tamiri işi, Mal· 
tepe Enstitüsü memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe 
kapu~ile kaldırım yaptırılması işi Bahariye tütün işleme evine ycnniea yaptırılacak 
iskele inıaatı hi:ıalarmda yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Baıı!dığı /C : ARTUr Bv.ım:m 
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il - Keşif betlellerile muvakkat temiaatları hizalarında iÖsterilmittir. 
111 Eksiltme l.Xll.938 tarihine ra ,tlayan perşembe rünl lıtizalarında yazılı saatlerde 

Kab taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Keşif ıartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle her gi• sözü a•çea Şube

den alınaitilir. 
V - Maltepe Enstitüsü davarları ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine 

isteyenlerin İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden fenni 
alm ları lazımdır. 

iştirak etmek 
ehliyet vesikaıı 

VI- İsteklileri• eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme parala· 
rile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8356) 4-4 
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12 " 1500 

EtraDger : 12 •oiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

LUNDI 

Quotidieo des Adjudication 

• 
MUNA A 

A T 

28 Novembre 1938 ~ 

DMlNlSTRA'iivı• 

Yogbourtchou Hım 
t er Etagc, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T H~pbonc: 49442 

Boite Post le N. 1261 

Pour la Publiclt~ ı'adre11er 
ıi 1' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

AdrcSJ:e Ti!legraphique : 
latanb\L iÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Mode Prix C.aüoa. Lieu d'adjadit:ation et du 
Jours Heure d'adjudicat estimatif proviaoire Cahier des· Cbarge9 

--~------------------·----------.....;--------------------~~~--------------""""""-----

A) Adjud ications au Rabais 
.~n,!!!'~n-Reparation-Trav. Publica-Materlel de Conatructlon-Cartog1"11phle 

Construction regulateur, digne au lac Manyaa Pli cacb 531077 68 
a Buraa (cah. eh. L. 26,55) 

Constr. konak rouvernemeatal au bourg Nazi· 
" 

31476 63 
miye (cah. eh. L. 2) 

Conetruction konak ıouvernemental iı Erridir Publiquc 949.3 65 
(aj.) 

~cıtrlcfte-Gaz-Chauffage Central (lnetelletlon et MaUriel) 

lnstallat ıon electrique au bourg Karacabey 
(aj.) 

lnıtal. chauffare central bitisse 4eme lnspec· 
tio a Elazir 

Boite de joaction de clible ea fer boite de 
distribution du liquide d'isolation, fil en 
enveloppe de plomb, eclisaeı, poteaux a 
crochetı, fil ete. : 19 lota. 

Fils et cibleı nus d'electr. de prov. indigeae 
Oll etrnngere : 15 lotı . 

Gre a rre 29844 40 

Pli cach 

" 

" 

19079 05 

18807 75 

35720 ou 
18615,50 

Habillement - Chaussures - Tlaaua - Culra 

Cuir: 1240-1400 le. 

Combustlble- Carburant- Hullea 

Petrole : 10 t. (aj .) 

Dlver• 

Sacs : 2500 p. 
lnstrumenta et m~teriel de muaique : 69 lote 
Diff. sorteı de limes (cah . cb. P. 130) 

Basculu de prov. indirene ou etranrere: 170 
piecea 

Jumelles marque : Busch Tarlux ou Litz 
Prlsmenglas Typ Karsopt ou Zalas Bi
noctar : 11 p. 

Provlslons 

Riz : 119 t. (aj.) 
Epinards : 90 t.- Choux : 28,5 t.- Poirreaux: 

70 t .· Carottcıı : 7 , 1 t .· Celeri: 1 S tonnca
Choux-fleur : 60 t .- Persil: 34000 fai11eaux 
(aj.) 

Broyage ble : 400 t. 

Publique 2310 -

Publique 2070 -

Gre a gre 
Publique 
Pli cacb 

• 

1025 -
3160 -

26330 -

50720 ou 
28350 O\! 

Publique la p. 95 -

Gre a gre 18110 50 

Pli cacb 6000 -

B) Adjudications a la surenchere 
Demolition bitisıcs. Pli cacb. 

Berıama Askeri Satınalma Komisyonundan 

Kopalı zarf usulile eksiltmeye konulan 7 4000 kilo ıı· 
ğır etinin beher kilosuna teklif olunan 23 kuruş 74 san· 
tim pahalı görüldüğü den pazarlıkla aa tın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 18500 lira ilk temiaatı 1390 liradır. Etin 
evsaf te•lim şartları ile mahalli teslim şartnamesinde ya. 
zılıdır. Şartname Bergamada askeri satınalma komisyo· 
da alınabilir. Pazarlık 30.11.938 çarşamba günü saat 14 
de yapılacaktır. istekHler ihale saatinden evvel ilk te· 
minat makbuzlarile şartnamesinin 4i1ocü maddesinde ya· 
zıh vesaiki komiı»yona ibraza mecburdur. Şartnameyi 

görmek istiyenler haftanın pazartesi ve çarşamba günle· 
ri saat 14 den 16 ya ve cumartesi günü SAtd 9 dan 12ya 
kadar Bergamada aıkeri alım satım komisyonuna üra
caat edebilirler. 

Deniz Levazım Satıaalma KomiayonundH : 

17.11.938 gününde kapalı zarfla yapılan eksiltmesin talip çılcmadı
iından 119.000 kilo Pirinç 29. 11.938 tarilaine rutlıyan Sala gliaü saat 
14 de pazarlıkla alınmak üı.ere münakuaya konulmuştur. 

isteklilerin belli glin ve saatte Kuımpa~ada bulunan komiıyona 

müracaatları. 

24993 15 

2365 75 

712 02 

2250 -

1430 93 

1411 -

2619 ou 
1396 13 

17S 25 

155 25 

76 88 
287 -
1974 75 

3786 
2126 25 

78 37 

1403 29 

450 -

Miniıtere Tr. Pub. Dir. Af. Hydr. 21-12-38 15 -

Oir. Fiac Nuimiye 10-12·38 11 -

Dir. Trav. Pub. Isparta juıqu'au 14·12-38 

Municipalite Karacabey 14-12-38 

Dlr. Trav. Pab. THceli 12-12-38 15 - -

Oir. Telephon11 Istanbul 2·12-38 15 -

Acl•iabt. G~n. Claeainı de Fer 5·1-39 15 !O 
itat Aak. Bureau Exped. H. paşa 

Com. Ac:b. Geadarmerie G.paıa '-1~-38 11 -

Com. Acb. latendaace Aakara 7-12-38 11 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 30-11-38 15 -
Com. Acb. Mia. Def. Nat. Ank. 12-12·38 11 -
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 3·1-39 18 30 

Caiases H.pafa 
idem 4-1-38 15 30 

Vılayct Koeaeli 

Com. Ach. lnt. Marit. K.paşa 
Co•. Aca. lntend. lst. Tophane 

Com. Aela. lntend. Aakara 

Defterdarat Ankara 

5-12-38 15 -

2!)-11-38 14 -
1-12-38 14 -

7·12-38 15 -

5-12·38 15 

-
latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundaa : 

90 bin kilo ıspanak, 28500 k . lahana 70 bin kilo pırasa, 
yedi bin kilo havuç 15 bin kilo kereviz 60 bin kilo kar- . 
nabahar, 34 bin demet maydanozun pazarlıkla eksiltmesi· 
ne istekli çıkmadığından tekrar pazarlığı 1-12-938 per
şembe günü ıaat 14 de Tophanede levazım amirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18710 li· 
ra 50 kuru~ ilk teminatı 1403 lira 29 kuruştur. Şartna
meıi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesaikle· 
rile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

b) M 0 Z A V E D E L E 

Trabı:oa Belediyeaindcn : 

Maili inhidam olaaaıadan ötlr6, yıldırılmaııı talcarrur eden ve 
Atatürk caddesinin mebdeinde bulunan Bel~diyeye ait binanın hedmi 
ile anka.zınm aatılmaaı açılc artırmaya konulmuştur. 

Binamn hedmi ve ankazının alınarak zemininin tanzim ve te.viyeıi, 
azami bir haftada olacaktır . 

Teminatı muvakkat• 25 liradır. 
Artırma 2-12-938 tarihine mlndif cuma ııönü saat 14 de Belediye 

daimi eQCilmeninde olacalttar. 

Avis ficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat Turc 
Des limes d e diverses eıpeces d'une valeur estiın9 · 

tivede 26.330 Ltqı. seront acbetees par voie d'adjud~ 
cation sous pli cachete le Mardi 3 Janvier 1939 iı 15 ' 
30 au local de l' Administration Generale a Ankara. . 

Ceux qui desirent y prendre part doivent rem"ettre 8 

la Presidence de la Commission le jour de I' adjudicatioP 
jusqu'a 14 h. 30 leurs offres, u e garantie provisoire de 
1974.75 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. d 

Les cahiers deı charges soot en vente au prix e 

130 ptrs. aıux Caisses d' Ankara et de HJydarpacha. 
(8431) 4-4 

_ _ _.,_~..ı..---

De l'Administration Generale des CheJ11İP5 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
Des cables et fils electrique!i DUS en 15 articles d'uPe 

valeur esti ative de 35.720 Ltqs. pour produits indigerı~ 
et de 18615 Ltqs. pour produitı ctrangers seront ache~ 
par voie d'adjudication sous pli cachete le jeudı 5 jan"ıe~ 
1939 iı l 5 h. 30 au local de l' Administration Generale 

11 

Ankara. . s 
Ceux qui deıirent y prendre part aoivent remettr~ 

0 
la Preıidence de la Comission le jour de l'adjudi.cattde 
jusqu'iı 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoıre ıJ 
2679 Ltqs. pour les produits iadirenes et de 139~· es 
Ltqs. pour les produits etrangers et les certificats e"ıg 
par la loi. t 

Les cahiers des charge• ıont distribues gratuitell'eıı; 
iı Ankara par le Service des Approvisionneme t et4 
Haydarpa~a par le Bureau de Reception (8518) 3-

.~~~~~~~~~~-4 
Memento des Fourni~seu~ 

Mardi 29-1 1-938 

&4' 
Materiel pour veterinaires et bacteriologie (Min. Def. Nat.) 1'1° 
Wagon poste (Oir. Economat ft.T. f. Ankara) No 848 
Ciiblea de terre et sous tcrrain (Oir. Telephoneı lst .) No 851 

Constr. caaalisation et chauasee (Mun. iz ir) r-· o 875 
Troacs de chene (Ch. de Fer Etat) No 875 6 S 
Bains et enveloppes des filmıı Roentgen (Dir. Vrıkoufıı lıt ) Nr1~1r) 
Constr. maison pour penitencier a Torbala (Dir. Trav. Pub· 

No 878 
Conıtr. toit ecole a Tıre (Vilayet lı.mir) No 878 
Ficelle mincc (Dir. P.T.T. Iııt . ) No 878 
Materiel pour moteur (Dir. Com. Marit. lst .} No 877 
Beurre, olivcı et fromage (Ecole Metiera Kastamonu) No 879 
Tranıport fumier de moutons (Municip. lstanbul) No 879 (tJi' 
Balais, bascules, papiers de banderolles pour boiHons et ethet 

Gen . Monopoles) No 879 pııl:ı 1 

Constr . 2eme partie biitisse faculte droit Ank. (Min. TraV· 
No 879 

Rep ıı r. gagage {Municip. lst .) No 879 
Sucre en poudre (Brigade Edirne) No 880 
Conıtr. route (Dir. Trav. Pub. Diyarbakır) No 881 
Somi· colce (P .T.T. Ist.) No 881 
Benzol (Min. qeı. Nat. ) No 881 
Trav. de canalisation et de blocage (Mun . lzmir) No 881 
Racinea de 1apins (lntend. Mıırit.) No 881 
Viande de boeuf (Fnbr. Milit.) No 881:1 
Choux (Div Kırklareli) No 882 
• Bois de sapin (lng. en Cbef Forels Samsun) No 883 ~ 
Pommes de terre (Oiv. Kırklareli) No 883 . ~ P 
Charbon de terre criblee (Dir. Ecole de Com. et d'Econoınıe) 
Constr hangar (Min. Def. Nat .) No 890 9Ô 
• Cbarbon brQle (lntcnd. Ankara) No 891 pfO 6 
Materiel pour adduction d'enu (Command. Gen. f>rot. For~ts) 
Paille (lntend. Anlcarn) No 890 
Hlcbes et vans (lnt . Ankara) No 890 
Cbcvaux de monture (Fabr. Milit.) No 890 
Meubles (Dir . OC\uanes lmport. iz.mir) No 888 
Constr. W .C. (Oir. Culture Kayıeri) No 888 t(•f,ıı 
lnstrument de musique en ro eııu ete. (Corps Armee 

No 888 
Coke et legumca d'hiver (Vil. Çorum) No 886 
Materiel de telephone (Dir. Teleplıones lst) No 886 
Lits blancs laquea (lntend. Tophnne) No 884 
Brides ete. (lntend. Tophaue) No 884 
Raisia (Corps Armee Afyon) No 884 


