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Harici Haberler 
• IAAKTA 

Senayiıeşmek teşebbüsleri 

ti lr,kı aenayile4tirmek arzuları 
te~~kçe tiddet keıbt;,diyor, ne
Ol ıııı evvelki ıene lraka idhal 
•e"t'n 359, 700 dinarlık kereste 
"' ereıteden mamul eşyaya 
4 ~•bil geçen ıene ayni eşya
ı..i 494.6()() dinar kıymetinde id
llt olurımuttur.• (Bir frak dina-

1'1bın bir İngiliz lirasana mua-

Bağdad. 2 Ağustos 938 (Hususi) 

dil kıymeti vardır.) 
• • • Bağdad belediyesi bir buz 

fabrikasının tesisi için bükü· 
metle müşaverede idi. Muıulda· 
ki fabrikaya imtisalen inşa e
dilmesi kararlaştırılmışdır, fakat 
fabrikaııın inşasına bu yıl baş· 

lanıp başlanmaması benuz meç
huldır. 

lrakta kuru meyva ticareti 

t..,... 
'-ti •iden kuru meyva ihra-
,:~. lllettul 500.000 rial ıer
tııı~ ıle hi11eli bir tirket ku-

\'· 
~ kuru meyva ihracatiyle 
' L l Ve 800.000 rial sermaye 
'ı. .... ~a bir tirket Tahranda 
)~ ~ıldi. Bu şirket şimdilik 

•ı Tahran ve havalisi mey-

Tahran 2 A ğustos 1938 (Husuıi) 

velerinin ihracile meıtul olacak 
fakat ileride bütün iranda faali
ette bulunacaktır. 

Bu maıuadla üçünci bir şir

kette yine Tebrizte tesis ;dildi. 
Bu şirketin sermayeıi beheri 
5000 riallik 200 adet hi11e se
nedinden mürekkep bir milyon 
rialdır. 

~fganistanda lnhisarların ilğası 

ltia.d· t"-", ~•tandan alınan haberlere 
1-~İat I tan hükümeti bir takım 
,, -. ilta etmittir. Şimdiye 

' Pttilli Banka bu inbisarla-

Kabul, 2 Ağustos 938 (Hususi) 

rı istismar ediyordu. Bundan 
böyle Afğanist ana idbal olunan 
şeker, petrol, oto mobilden yal· 
nız gümrük reımi alınacaktır. 

........____ _____________ ..... -------------------------
Anıerikada hububat rekoltesi 

lı..~''-t ~t Nezareti Amerikan hu- vaso. Arpa: 220 milyon buvaso· 
~1- telcolteıine dair son ra- ya karşı 239 milyon buvaso. 
._ti; ~~it· bildirmittir. Butday: Çavdar: 49 milyon buvasoya kar· 
~ıt_bir 1 

874 milyon buvasoya şı 51 milyon buvaso. Keten to-
'-'lltt 967 rnilyon buvaso. bumu: 740 milyon buvasoya 

>'G'L •r, 1915 den beri en karşı 775 milyon buvaso. 
t~. 111( le • 
~ it, '1 vıyeyi tetkil etmek- Ancak tahmin tarihi olan J 
~•a. ~•ır: 1937 deki 2.545 temmuzdan sonra havalar hasad 
.....__-· \' :••soya kartı 2 484 bu- bakımından iyi gitmediğfoden 
,,,, ~ f: 1.145 milyon bu- bu miktarları biraz tenzil etmek 

'tı ı.094 milyon bu- icabedecektir. 

..........____~------------ı-------------------
\i~ Pa o ı hakında muhim malumat 
1 "· ~tılt ll'tı rn 'it htç bientelerinden bu fiin-
"'~1tedi,. ; tnalümat verilme
~ U,, bcs •icat her sene bu 
t. ~ ..... Yle oldutu için Avru-'"- ~--, '•b ' L ~Qıi rılllaları bu suk Ü· "·L Yet '" . I ~ı"-llct_ •ermıyor ar. 

~l ecleQ en kGIJiyetli yapağı 
'' Olup b" ~eınleket Avwtu-"a1 ı_ ırık' h '4 °"lletcl 1 aftadan bu 

.& 
1 ~ı. e koYunların kırpıl-

'"'......._ ... 
tj,·qP.ct. .\\\. __ ._la-· mensucat merkezle-
~ ... ın ol d 

ıt ll'•h· un Uj'una nazaran 
~._ L ,,a b · 
~I "'.l'h u yıl Hır yıllar· 
ı ~~L llolcsa 
\'- ııı:. G n Y•patı vere-
-.....~ . 233.0Qo eçen yıldan devro-
b.~ ~ h.lya Y•Patı bu 

nını telefiye medar 

olur zaonolunuyorsada şu nokta
yı unutmayalım ki eğer bir ko
yundan bir litra yani yarım 
kilo nokaan yapağı alınırsa A

vusturalya icin 350.000 belya 
havi yapağı bir ziyan hasıl olur. 
Buna mukabil cenubi Afrikanın 

yapatı mabsülü bu yıl geçen 

yıldan 45-50.000 balya 
fazla olmuştur. Almanya her 
yıl daha ziyade yapağıya 

ihtiyacı oluyor, bunun temi
ni için bu yıl ı-eçen yıldan faz
la yapatı için Pretoria ile mu
kavele ,,yapacaktır. (Pretoria 
Transvalın ve cenubi Afrikantn 
birleşik eyalt"tleri paytabh
dır. 

Yeni ~amga Resmi kanunu 
(Dünkü nushamızdan devam ) 

58 - Mükerrer sigorta 
velenameleri. 

muka- 1 kaydedilmek üzere yazılan mek
tublar. 

59- Gerek Türkiye turing 
ve otomobil kulübün Türk ha
va Kurumu tarafından verilen 

gerek ecnebi memleketler i mü
masil teşkilatı tarafından veri
lip Türkiyede ibraz ve istimal 
olunan triptik ve gümrük geçiş 

karneleri. 
60- isim, yaş ve kayıd tas

hihi hakkında aababı aleyhine 
ıadır olan ilamlarla Cumhuriyet 
müddeiumumileri ve nüfus me
murlıtrı tarafından açılan bu ka
bil davalara aid her nevi evrak 
ve ilamlar, davacı :eşhas tara
tından açılıp Cumhuriyet müd
diumumileri veya nufuı memur
ları tarafından temyiz edilt-n ka
rarlara aid temyiz istida ve lay
halarile tebliğ ilmühaberleri. 

61 - Hususi kanunlanna göre 
Hükümet tarafından !mnhacirle
re, mültecilere ve yerli halka 
be dava verilen gayri menkulle
rin tapu sencdle ri. 

62- Menafii umumiyeye ha
dim cemiyetlerle Halkevleri ta
rafmdan buılıatı gayelerinin ta
hakkuku uğrunda sarfedilmek ü
zere resmi bayram günlerile, bu 
günler haricinde, senede en çok 
iki adedi geçmemek şartile ve 
rilecek balo, müsamere, konser, 
temsil ve benzeri eğlencelere 

aid duhuliye biletleri ve maka
ma kaim davetiyeler ve bunla
rın tesis maksadına uygun olan 
ilanları. 

63- Alellimum havalename
ler, havale mektubları, posta ve 
telgraf havalenemeleri. 

64 - Bir şehir dahilinde va
zife dolayısile sarfolunan tram
vay, vapur, tren ve otobüs gibi 
n11kil vasitaları ücretlerine mun
hasır olmak üzr~ memur ve 
müstahdemler tarafından verilen 
beyannameler. 

65- İnhisar mamülatı bayi-
lerinin hususi kanunlarına göre 
dükkanlarına astıkları lel'halar
la ticarethane ve müesseselerin 
Belediye vergi ve Resimleri Ka
nunu mucibince asmaya mec
bur oldukları, yalnız isim ve ti
caret unvanlarrnı havi levhalar 
ve umumi nakil vasıtaları işle

ten ferd ve mümessillerin bu na
kil vasıtaları üzerine yazdırdık-

ları ticaret unvanları. 
66- Beynelmiel karne biletle

rile kupon biletlerinin Türkiye 
toprakları haricindeki seyahet· 
lere mütealik olan kuponları ve 
iki ecnebi memleket arasında 

yapılacak seyahetlere müteallik 
olarak Türkiyede satılan vapur, 
tren ve tayyare yolcu biletleri. 

67- Resmi dairelerin iate ih
tiyaçları için satın ahnacak ay
yiyattan bedelleri bet liraya ka
dar (beş dahil) olanların ayniyat 
tessellüm makbuzlarile bedelle
ri 25 liraya kadar (25 dahil) O· 

lanlaran muayene raporları. 

68 - fık ve orta okul ıaha
detnameleri, ilk okul talebeaine 
verilecek nakil tasdiknameleri ve 
ilmühaberleri, sıhhat raporları ve 
her nevi aşı ıahadetnameleri, 

bilumum leyli meccani taleb«-ye 
verilecek tasdikname ve şaha

detnameler 

69 - Resmi gazeteye abone 

70 - Plajların, deniz hamam
larının ve yüzme havuzlarının 

duhuliye biletleri. 
71 - Sağır, dilsiz ve körler 

mektebile anormal çocuklar mü
easesesinde tahsil edenlere veri
lecek şahadetname ve tasdikna
meler, köy ebe mektebi mezun· 
larile köy sağlık korucularına 

verilecek sertifikalar. 
72 - 2527 numaralı kanun 

mucibince derlenen basma eser
ler için ilgili dairelerce verilecek 
makbuzlar. 

73 Doğ"rudan doğruya ecne-
bi memleketlerden mubayaa olu
narak reımi dairelere gönderilen 
malların ihale kararlarile tesel
lüm mal<buzları. 

74 İmza ve mühürler hak-
kında ıehadet ve tasdiki havi 
ferhler. 

Madde 11 - Damra resmi 
kanununun 37 inci maddeıine 

aşağıdaki 11, 12, 13 ve 14 üncü 
numaralar eklenmiştir. 

11 - Matlup ve zimmet mek
hibları. 

12 - Elektrik, bava gazı, te
lefon ve su abonman mukavele
leri. 

13 - Sirkülerler. 
14 - Seyrüsefer tarifeleri. 
Madde 12 - Ayni kanunun 

39 uncu maddeıine aşağıdaki 
yazılı fıkralar eklenmiştir. 

Tapu zabıtname veya zabıt 
defterlerine aid damga resmi, 
nakden malsandığına teslim o
lunmak suretile makbuz muka
bilinde tahsil olunur. 

Devlet müe11eseleri veya ha
kiki veya hükmi tahıılar tara
findan işletilmekte olan tren, 
vapur ve tayyare yolcu biletleri
niaı damga resmi, bu müessese 
veya hakiki şahıslar tarafından 
nakdan istifa edilerek bağlı bu· 
lundukları mahal malsandığına 
yatırılır. Maliye Vekaletinden 
miisaade alınmak şartile bu tes 
limatın bir merkezden icrası 

caizdir. Hakiki ve hükmi şahıs· 
lar bu resmin tahakkuk ve tah· 
sili için Maliye Vekaletince ta
yin ,olunacak nümunesi dair~sin
de bir defter tutmağa ve bu 
defteri her takvim yılı girmez
den evvel vilayetlerde varidat 
müdürlüğüne ve kazalarda en 
büyük maliye memurluğuna tas
dik ettirmeğe mecburdurlar. Dev
let müesseselerinin resmi defter 
ve kayıdları yultariki defter ye
rine geçer. Bunlar bir ay zar
fındaki resim hasılatını kendi 
defterleri kayidlerinden çıkara
rak apgıdaki fıkrada yazılı şe
kilde malsandığına teslim eder
ler. 

Biletler üzerinden nakde•? is
tifa olunan damga resminin mal
sandığ'ına teslimi müddeti tahıi
latıa vuku bulduğu ayi takib e
den ayın birinci gününden baş
lamak üzere, Devlet Demiryol
ları için 75 ve diter hakiki ve 
hükmi şahıslar ve müesseseler 
içia 45 gündür. Her ay tahsil o
lunan damga resmi, müddeti 
zarfında malsandıklarına teslim 
edilmediti takdirde şirket, ve 
müesseselerin müdür ve mubase 
becilerinden veya te4ebbüs ıa-

Kısa Piyasa 
Çukurova pamuk rekoltesi 

Çukurova Pamuk Tahmin Bü
rosu raporunu n~şretmiştir .. 

1938 rekoltesi gerek miktar, 
gerek kalite itibarile memnuni
yete şayandır. Bu senenin rekol
tesi 202 bin balyadır. 

Ada nada gazoz fabrikası 

Halka temiz ve ucuz gazoJ: 
temin etmek maksadile Adana
da Belediye tarafından bir ga
zoz fabrikası açılrnış ve imalata 
başlamıştır. 

Türk-İngiliz ticareti 
anıa,mas1n1n esa'Sları 

2 eylül 1936 tarihli Türk-İn 
gili:ı. ticaret ve Klering anlaş· 

masına müzeyyel 27 mayıs 938 
tarihli anlaşma hakkında iktisat 
Vekaleti tarafından bir izahna
me hazırlanmış ve alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Bu izahnameye göre, bedel· 
leri klering yolile ödenecek o· 
lan İngiliz eşyası üçer aY.lık kle
ring plafonları dahilinde ıthal e
dilecektir. Bu plafonlar haricin
de mer'i anlaşmalar hiikünıleri 

dahilinde hususi takas yolile de 
ithalat yapılabilecektir. 

1 teşrinievvel 1938 tarihinden 
itibaren, 2 eyllil 936 tarihli an
laşmanın 12 ve 13 Üncü mad· 
delerine tevfikan İngiltereye hu
susi takas ihraç edilecek Türk 
mallarına ait menşe şehadetna

melerinde yazılı F. O. B kıyme

tin yüzde altmışı nisbetindc mu· 
kabil ithalatta bulunabilecektir. 
İthal malının da F. O • .&. kıy
meti nazarı itibara alınacaktır. 

C. İ. F. ve F. O. B. farkın
dan mütevellit navlun ve sigor
ta ücretleri taraflarca serbest 
döviz olarak ödenecektir. 

TadavOle çıkan yeni paralar 
Türkiye Cumhuriyet 

Bankasından: 

Merkez 

Bankamızın 15 ikinci teşrin 
1937 tarihinden itibaren 1 ağus· 
tos 938 tıa rihine kadar: 
Beş liralıklardan 28.245.000 
On liralıklardan 9. 785.690 
Elli liralıklardan 11.171 .200 

bib ve muhasiblerinden tesli
me mecbur oldukları resim yüz
de on fazlasile ve Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Hususi tesebbüs sahibi müdür ve 
muhasebecilerinden tahsile im
kan olmadığı takdirde resim ve 
ceza bu müeaseselerden tahsil 
olunur. 

Madde 13 - Ayni 
41 inci maddesine 
fıkra eklenmiştir : 

kanunun 
aşağıdaki 

İlanlı ve ilansız ceb takvimlc
rile duvar takvimlerinin damga 
resmi veya şahsa .ıırzedilmcden 

evvel Üzerlerine pul yapıştırıl· 
ması suretile ifa olunur. 

Madde 14 - Ayni kanunun 
44 üncü maddesine aşağıda ya
zılı 8 ve 9 uncu fıkralar eklen
miştir • 

8 - 39 uncu maddede yazılı 

nakliye işlerile meşgul hakiki 
ve hükmi şahıslar aattıkları bi
letleri kısmen veya tamamen 

tasdikli deftere kaydetmedikle
ri takdirde bunlardan biletlerin 
tabi olduğu damga resminden 
bqka beher bil«:t i çiıı elli ku-

havadis 1 eri 
Yüz liralıklardan 13.648.900 
Ceman 62.850.790 lira teda

vüle çıkarılmış ve mukabilinde 
eski harfli banknotlardan aynı 

miktar yani altmış iki milyon 
sekiz yüz elli biu yedi yüz dok
san li[a tedavülden kaldırılmış-

tır. 

ihracı yasak edilen hurda 
demir ve benzerleri hakkında 

yeni kararlar. 

Hurda demir ve benzeri ip
tidai maddelerin ihracının ya
sak edilmesi hakkındaki kanu
nun b irinci maddesine tevfikan 
kalınlığı bir buçuk metreden İn· 
ce olan çelik ve demir saç kı

rıntılarile teneke kırıntı ve dö
küntüleri müstesna olmak üze· 
re, memleket dahilindeki bilü
mum demir, bakır, kurşun, ka
lay, tutya, alaminyum, antimu
van, nikel hurdalarile bunların 

hurda halindeki balitalarının ve 
kullanılmıyacak hale gelmi' 
bilüınum muharrik ve mütehar
rik va11taların ihracının yasak 
edilmesi Vekiller Heyetince 
kararlaştırılmıştır. 

Kararnameye göre, evvelce 
wuvvakkat bir tedbir olarak it
tihaz edilen 317 2 numaralı ka
rar"namc meJ·iyetten kaldırıl
mıştır. 

Tiftik-Yapa6ı 
Tiftik.- Bir vakıtten beri pi

yasamız durgundu, Almanlarla 
ticari anlaşmamız piyasamızı 

canlandırdı. Her ne kadar Al· 
manlar daha işe başlamamışlar 

sada, piyasada mallar yüzde on 
kadar yükseldiler. Evvelce 
100'103 kuruşa satılan kaba tif · 
tik bu gün 110'112 kuruştan ek· 
sik alınamaz. Birinci ince ma
lın fiatı l W' l 12 den 120 kuru· 
şa yükselmiştir. 

Yapağı.- Geçe"l hafta 40 ku
ruştan Ruslara satıldı, fakat bu 
fiatlara mal şimdi piyasada bu
lunmaz. Almanya ile akt olunan 
anlaşma yapağm fiahna da te· 
sir etti. 

Amerika için 300 ton mal 
Mersin teslim 45,5-47 kuruş

tan satıldı. Orta malın fiatı 45 46 
kuruşa yükselmiştir. 

ruştan aşağı olmamak üzere, bu 
resimden on misli ceza alınır. 

Bu hal Devlet müesseselerin-
de vukua getirildiği takdirde 
bu ceza mezkür müesseselerin 
bu işlerle vazifeli memurların

dan alınır. 
9 - 24 üncü maddede yazılı 

sigorta şirketlerile 39 uncu mad
dede yazılı nakliye işlerile meş
gul hakiki ve hükmi şahıslar 
mezkür maddelerde zikredilen 
defterleri tutmadıkları veya tas-
dik ettirmedikleri takdirde, 
defler tutulmayan veya tasdik 
ettirilmeyen müddet zarfıada ak
dedilmit olan sigortalarla satıl
mış olan biletler, bunlanıı tica-
ri defterlerile evrakı müsbitele
ri üzerinden ve ticari defter 
veya evrakı müshile ibraz edil
mediği takdirde 2395 numaralı 
kanunda yazılı resen takdir he
yetlerince harici tahkikata mÜs· 
teniden teshil olunarak alınma
sı lazım gelen damga resmi on 
misli cezasile ve Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan tahsil olunur 
Şu kadar ki resim ve cezanın 
mecmuu IUO liradan nşağı o
lamaz. 

(Devamı var) 
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Sahife 2 

-a) M 
İnsaat · Tami rat-Naha işleri ve Malzemesi- Harita 

Nafıa Vekaletinden: 
Sn a :.-~ rzurum hattının 499+825 inci kilometre3İnde gii

zergahm katettigi ~erçnıe dere::;i üze rinde in şa olunacak iki 
defa 50 mctn·lik demir köpriiniin in~a ve montajı kapalı 

zarf usulü ile miinaka ·aya konulmuştur. 

Münaka::-a 19.9.9~8 tarihine mü-.adif pazaıte"i günü saat 
onda vekalet demiryollar İn5a:ıt <lairesindeki münakasa ko
mi ... yonu odasında yapılacaktır. 

Bu köprünün muhammen betfoli 90252 liradır . 

Muvakkat teminatı 5762 liıa 60 kuru*tur. 
Mukavele proje ... i, eksiltme ~artnamesi , bayındırlık işl~ri 

f!,enel şartnam,.::. i, 15062 numaralı köprü şorna::;ı, ray profili, 
388 numaralı imlıi at tertibatı 390 numaralı telc:rıaf hattı 

t:ı ' 
kon ::olu 389 numaralı kiriş resimlerinden ibaret Lir takım 

mün3kasa C'vr.ı kı 452 kuru~ mukabilirıde dcınirvollar irışaat 
dairesin<len t~darik olunabilir. 

Konya Levaz!m Amirliği Saiınalma Komi::;yonudan: 
Bedeli ke~fi 76884 lira 7S kuruştan ibaret olan Konya• 

da 3 adet garajın ppılnıası kapalı zarf usulile miiıınka!!aya 

konulmu~tıır. 
Taliplerin yüzde 7..5 teminat ınuvakkatc~ i olan 5766 lira 

36 kuru:1 vezneye yatırarak alacakları vezne makbÜzlarile veya 
banka mektubile teklif mektulılarının kapalı zarf alma ::.a
nlından e\Vel makbuz mukabilinde Konyada levazım amir· 
!iği bina~ında V. Kor ::;a tınalma komi yonuna rcrmeleri. 

Ek.si itme 22 ağu:.to 938 pazartesi günü ::.aat l 1 dedir. 
Teklif mektupları alma !iaatı 10 daci .r. 

Şartname ve keşif plan ı kor .:;atunlma<la komisyonunda
dır. Taliplerin mezkur keşfi ~art aıııe..,i Kor ·atınal~ada me· 

sai ::.aatmd a görebilirler. Veya be~ lira mukllbiline istiyebi
lirler. 

1 ınik Belcd iye~inden: 
İz.nik ka~ahn!"ında 5 kilometre mcsaft•de getirilmt' i iste· 

nilen içme ::ıuyunuıı proje!:!İ yaptırılacağın<lan ehl iye tı haiz 
olup yapmak i"teyerılerin muktazi ve~aikle belediye reisliğine 
müracaatleri ilan olunur. 

Türkiye Yunlu Dokuma ve Yun ipligi 
Faltrikalar Anonim Şirketinden : 

1 - Ekıiltmeye konulan iş : İıtanbulda Defterdar FabrikHı 
Dokuma dairesi tevai i ve bftro kısmı inıa"bndan ibarettir. Bu 
işin k.etif bedeli takribi elaralc 30186.15 liradır. 

2 - Bu ite ait şartnameler ve evrak şuniardar : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Keşif hüliıası 

D - Yer dizgisi 
E - Umumi şartname 
F - Fenni şartname 
G - Fl - F 4 No. lu plan 

İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı yalnız beş lira mukabilinde 
şirketin l •cİ Vakıf han, Asma kat 1 No. daki idare merkezinden 
.atın alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 Ağuıtos 938 günü 1&at 15 de Şirketin İdare 
merkezinde yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklinin 3020 lira muvakkat 

teminat vermeııi icabeder. 

Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 
Balıkesir hükumet konağı maliye kısmının ikmali intaatı ka-

palı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
İşin keşif bedeli 27500 liradır. 
i.tiyenler hergün Balıkesir Nafıa Müdürlügünde görebilirler. 
Eksiltme 19 ağustos 938 cuma günü saat 15 te Balıkesirde 

hükumet konağında Nafıa Müdürlüğü odasında kurulu komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

isteklilerin bu işe aid 2066.69 liralık muvakkat teminatı Balı 

kesir Malsandığıoa yatırdıklarına dair makbuz veya şayanı kabul 
banka mektubu ile 1938 yılı için muteber ve işe girmeğe salahi
yt:t veren Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesika11nı ve 
Ticaret odası vesikalarını kapalı teklif mektublarını ıhtiva eden 
ı:arfa koymaları ve zarfları 2490 No. lu kanun hükümlerine tev 
fikan tanzim ve imza etmiş bulunmaları lazımtiır. 

Postada vaki gecikmeler kabul adilmez. 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Kapalı zarf usulile ekıiltmeye çıkarılan 15479 lira 44 kuruş ke

şif bedelli Söke-Ortaklar yolunun 14+ 000- 18+ 000 arasındaki 
esnı.lı tamirat işine ekıiltme müddeti içinde talip çıkmadığından 
29.8.938 pazartesi günü saat l I de ihalesi yapılmak üzere pazar· 
hğa bırakılmışlar . Muvakkat teminat miktarı 1181 lira W kuruş 
tur. Pazarlığa gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhit
lik vesikuı ve yaptığı en büyük işin bedeli 12 bin liradan aşııığı 

olmaına~ı. müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar 
olması veya !,unlardan birile müşterek teklif yapması ve muka
veleyi birlikte imu etmesi lazımdır. İıteklilerin 29.8.938 pazartesi 
günü saat l 1 de Aydın Vilayeti Daimi Encümeninde hazır bulun
malara ilin olunur. 

Van Halkevi Riyasetinden 
Yeniden eksiltmeye konulmasına karar verilen ve 

Halkevi binasının keşif bedeli 43591 lira 99 kuruştur. 
Şartname, plan ve diğer evrak parasız Van Nafıasmda 

görülebilir. Kapalı zarf usulile yapılacak ihale 18 ağustos 
938 günü saat onda Halkevind~ yapılacaktır. Muvakkat 
teminata 3269 lira 40 kuruştur. .. ... 

U ak gnrnizonunda yap. 2 adet haugar inşaatr. üak: Ha-
rici ask. kıtaatı ılanlarına. 

lılUNAKASA GAZETESi 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

M.M. Vekaleti Sabnalma Komisyonundan : 
İki adet Etüv makinesi açık eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 4300 lira olup ilk teminat para· 

sı 322 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 19 eylul 938 pazartesi günü saat 11 dedir. 

Ankara Nilmuue Hastanesi Baştabiblitinden : 
Cinıi Miktarı Muhammen Muvakkat Ekıiltme 

be.leli teminat şekli 

Lira Lira. K. 
22 Ağustos 938 pazarteıi saat 1 1 do 

Laıııtik malzeme 16 k.alem 1100 82 50 
Hidrofil pamuk 1600 kilo 2400 180 
Gaz hidrofil 45000 metre 4500 337 50 
Sarğılık amerlkanbezi 5000 metre 1250 93 75 

Röntıren filmi Ye 
malzemesi 

23 atuatos 938 salı aaat 11 de 
9 kalem 5300 397 50 

Açık 

,, 
,, 
,, 

Kapalı 

Ankara Nümune haataneıinin ihtiyacı olan yukarıda cinı ve 
miktarları yuıh malzeme eksiltmeye konulmuttur. 

l - Ekailtme, Ankarada Nümune hastanesinde müteşekkil 
Kemisyonda yapılacaktır. 

2 Ekıiltmenin şekli, muvakkat teminatları, tarihleri Ye 
1aatleri hizalarında göıteriJmittir. 

3 - - lıteklilerin şartname ve nümuneleri Ankarada Nümune 
haalflDeıinde, iıtanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü
ğünde görebilecekleri. 

• • • 
2250 kilo oksijenli su alınacaktır. Hak: İ:st. Lvz. amir· 

liği SAK ilanlarma. 

Elektrik..? Havagazı, ~alorifer Tesisat ve Malzem. 
İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 

22. s· 938 pazartesi günü saat ı ı de İstanbnlda Nafia 
Müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında (2642 49) lira 
keşif bedelli Büyükdere tayyare istasyonunda yapılacak 
tamirat ve elektrik tesisat işleri açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasıyle buna müteferri 
diğer evrak dairesinde g" rülece~dir. 

Muvakkat teminat ( 199) liradır. 
İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptı

ğuıa dair idarelerinden almış olduğu v~sikalara istinaden 
İstanbul Nafia Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret Oda-

sı vesikaları ile gelmeleri. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı iç?n 15000 metre çift nakılli las

tikli bakır tel açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel 1200 muvakkat teminat 90 lira 

olup eksiltmesi 20 eylfıl 938 sah günü saat 15 de Anka· 
rada P. T. T. Umum müdiirlük binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İakklHer, muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ve kanuni vesaikle birlikte o gün saat 15 de 
mezkür komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstan· 
bul Beyoğlunda P. T. T. Ayniyat şube müdürlüklerindeıı 
para!iız verilecektir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
• 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Tipo makinesile basılacak 57 X 82, 1/16 kıt' aaında iki okul ki

tabının biri 70.000 diğeri 50.000 ıayı üzerinden baaım ve ciıt işi 
her kitap ayrı bir it olarak pazarlıkla açık eksiltmeye kenulmuş
tur. Kitabın kağıt ve cilt malzemesi Baıımevimizce temin oluna· 
caktır. Eksiltme ve ihale 8. 8. 1938 pazartesi günü saat 10 da 
Devlet Baaımevi Direktörlüğünde birbirini müteakip yapılacaktır. 
Muhammen bedelleri bi ... inin 1561.50 lira ve diğerinin 1117.50 lira 
ve muvakkat teminat mikdarları da bu bedellerinin 11 

0 7,5 niıbe
tinde olup usulü dairesinde isteklilerin eksiltme zamanından bir 
saat evvel bu teminatları Devlet Basımevi veznesıne yatırmış, 
olmaları lazımdır. Ekıiltıneye iştirak edeceklerin 22j 9 sayılı kanu
nun 2 inci maddesi gereğince lazımgeleo teknik ehliyetlerini haiz 
bulunduklarına dair mahalli ticaret odasuıdan ahnmıt bir mektub 
retirmeleri ve eksiltmeye konulan kitap nevinden bir okul kita
bını muvaffakiyetle basmış olduklarını iıbat eden belge ve işleri 
de göıtermeleri lazımdır. 

Genel şartname Devlet Baaımevi Direktörlüğünde parasız ola· 
rak verilir. 15128) 1-2 , _______ . 

Uşak Garnizonunda inşa edilecek iki adet hangar kapalı zarf· 
la münakasaya konulmuştur. Münakasası 22.8.938 pazartesi günü 
ıaat 17 dedir. Keşif bedeli 49115 lira 37 kuruştur. İlk teminatı 
3683 lira 65 kuruştur. Keşif projeler, ıartname ve teferrüatı Ma
nisada Tümen Satınalma Komisyonuunda görülebilir. lıteyP.nlere 
150 kuruş mukabilinJe posta ile gönderilir. Bu işe girecek olan
lar Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası gös
termel~ri ve bizzat Yüksek Mühendis veya mimar olması veya 
bunlardan birinin fenni mesuliyetine iştirakile iş yapacağına dair 
Noterlikten taadikli ıenet vermeıi lazımdır. Eksiltmeye girecek
ler kanuni tarifat dairesinde hazırlayacakları teklif mektublarıoı 
münakasa saatinden bir saat evvel Maniıada Tümen Satınalma 
Komiıyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(208) (5t20) 1-4 

• 

* • • 
Sarıkamış Tümen kıtaat ve rnüe11esatının ihtiyacı için yiiı 'a

bin kilo sığır eti kapalı zarf suretile 15 eylul 938 perşembe g 
nü aaat l l de Tümen Satınalma Koınisyonunda ya1 alacaktır. Z~ 
lar ihale saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Sığır t~ 
nin m~hanımen bedeli 24000 lira ilk teminatı 1800 lira~ır . Ş~ı' 
namesı Tümen Satınalma Komiayonunda 1rörülebilir. btel<lt 
belli ırDn ve aaatte teminat mektup ve makbuzları ve kan\111 

emrettiği veıika ile birlikte Komisyona müracaatları. 
(205) (5117) 

* * • / 
Ankara garnizon birlik ve müe11eıelerl için 84000 kilo '' 

yağı kapalı zarfla ekıiltmeai 15 ağustos 938 saat 12 de Aoksr' 
Lenzım Amirliği Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Mı.ıh~ 
men bedeli 84000 lira ilk teminatı 5450 liradır. Şartoameıi 
k.uruşa Komiıyondan alınır. Kanuni ve Ticaret Odaıı vesika'' 
bulunan teklif mektublarını ıaat 11 e kadar Ankarada Le~• 
Amirliği Satınalma Komisyonuna vermeleri. (138) (4683) 3 

* • • 
Beher metresine tahmin edilen fiyata 22 kurut olan bir ııl 

yon ila bir milyon üçyüz bin m~tre çamaşırlık bez kapalı ı 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 15190 liradır. fbJ 
si 12 ağustos 93~ cuma günü saat 11 dedir. Evsaf ve şartıı• 
ai 14 lira 30 kuruş mukabilinde M. M. Veklleti Satına)ma J(oO' 
yonundan alınır. Ekıiltmeye girecekler 2490 sayılı kanuouo Z 
3 üncü maddelerinde göıterilen vesaikle teminat ve teklif ııı 
tublarını birlikte ihale saatinden en az bir saat evye} Aok•'' 
M. M. Vekaıeti Satınalma Komisyonuna vermeleri.(139)(4725} 

• • • 
Keşif bedeli 60032 lira 22 kuruş olan ve Ankarada Cebeci 

tahanesinde yaptırılacak su deposu polikilinik, kanalizaayo~ ·ıt 
mürlük inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eltjl ~ 
12 ağustoı 938 cuma günü aaat il de Ankarada M. M. ve"-. rr• Sahnalma Komiıyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 4251 1 ~ 
kuruş olup keşif ve şartnameler 300 kuruşa Komiıyondan •

1
'f 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2190 sayılı kanu0~ 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vd11;; 
ile teklif mektublarını en geç aaat ona kadar Ankarada ~ 

• 3"' 
Vekaleti Satınalma Komiıyonuna vermeleri. (142) (4728) . " . 

Beher çiftine tahmin edilen fiah 250 kurut olan 15000 ~iP 
meni kapalı ı:arfla ekıiltmeye konmuştur. İlk teminatı 2812

1
1 

50 kuruştur. ihalesi 13 aiustos 93i eumartesi günü ıaat , 
M. M. V. Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Şartnaıııe•' 
kurut mukabilinde M. M. V. Satınalma Komiıyonundan he' ı 
man alınabilir. Eksiltmeye girecekler 2490 aayılı kanunun 
üncü maddelerinde gösterilen vesikalarla teminat ve teklif ~I 
tublarını ihale saahndan en az bir saat evvel Ankarada M· 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. (144) (47,67) 3-4 

Bir kiloıuna tahmin edilen.., fi:l; 12 kuruş olup pahalı g~ 
2080i)() kilo un tekrar kapalı :ıarfla münakasaya konmuttur· 
namesini 125 kuruşa almak isteyenlerin her gün alay Sıı11"1 
Komisyonuna gelmeleri. İlk teminatı 1872 liradır. İhalesi ı5· 
pazartesi günü saat 11 dedir. Eksiltmeye i'tirak edeeeklerill ıt 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı Yesikaları i11' jl 
natlarile birlikle teklif mektublarını ihale saatından en aı ~t 
at evvel Safranboluda alay Satınalma Komisyonuna ver0fe3 

tl48) (4792) 

• • • 1' 
Gebzede yeniden yaptırılacak iki hangar inşası kapalı O 

eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltmesi 1 t.8.938 p~rşenıbe giill 
16 da Esk1şehirde Levazım Amirliğinde Satınalma Komi0'

011 

yapılacaktır. Bir hangarın keşif bedeli 24526 lira 83 ıııı 1 
Her iki hangarın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş olup i11' 
natı 3679. lira 2 kuruştur. Bu inşaata ait_ keşif ve şartııııısı' 
Ankara, lstanbul ve Eski~ehir Levazım Amirlikleri Satıoıı1 

misyonlarında görülebilir. İsteklilerin 2.t90 aayıla kanund•
1
, 

vesikaları ve bu miktarda buna benzer iş yaptıklarına d3 ~ 
kalarını ve Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet vesika.ile t~I 
makbuz veya banka mektublarile beraber teklif mektıı, 
havi kapalı arflarını yukarıda yazıla günde saat 15 e k11cJ11

3 ı 
kur Komisyona vermelidirler. ( 150) (4794) 

• • • . " , lzmir Mü.tahkem Mevki kıtaabnın 68750 kilo ayaktll 1~ı 
Ye yahut koyuneti veya. burulmuş keçi eti kapalı zarf "''~ 1, 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 12 ağuatoıo 938 cuma güoil l 
de Kıtlllda İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyotı~, 
pılacaktır. Tahmin edilen mecmu tutarı 17875 lira, ilk 6, 
1340 lira 63 kuruştur. Şartnamesi her gün Komisyond• ~1~1 
lir. İstekliler ticaret odaııoda kayıtla olduklarına dair ~e~ef 
termek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edece1'0e 
ıayılı kanunun 2 ve. 3 üncü maddelerinde ve şartna1J1e JI 
vcıikalarile teminat ve teklif mektublarını ihale saatinde J 
bir ıaat evvel Komisyona vermeleri. ( 156) (4844) 

• • • f' 
Beher çiftine tahmin edilen fiat 775 kuruş olan 15()()0 1., 

me kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 18 alı.I 
pertembe günü saat 1 l dedir. İlk teminatı 7062 lira 50 ,,i~ 
Evsaf ve tartnamesi ~82 lturuştur. Ekailtmeye girece1t11,r!' 
sayılı kanunun 2 , 3 Üncü maddelerinde göıterilen veııil<ıseıı 
minat v~ teklif m~klublarını birlikte ihale aaatındııo , 
aaal evvel Ankarada M. M. V. Satınalm Komisyonuo" 
ri. ( 162) ( 4872) 

• * * ıJ' 
Buna garnizonu ıçın 480 ton yulaf kapalı zarf ile tııt' 

938 salı günü saat 1l de eksiltmeye konacaktır ilk tı.I 9/ı 
lira ilk teminatı 19l8 liradır. Şartnameyi 128 kurut• 1,/ 
keri Satınalma Komisyonundan a!ınır. Ekıiltmeye i 1,. ~ 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde iıtenilen v esHrııl•' ,el 
teminat ve teklif ınektublarını belli saatten bir saat e~ 
dar Bursa Askeri Satınnlma Komisyonuna vermelerİ · g73 

( 178) <4 

• • • 1 ~ 
Elmalı kıt' asının be~er kilosu on üç kuruştan 14z365i 

eksiltmeye konmuştur. ihalesi 22.8.938 pozarleıi günU tte 
dır. Teminatı 1438 liradır. İı;teklilerin belli gün ve sJJll 

da Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatları. 7) 
(184) (497 
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5 A tu•toı 1938 

1 
Ordu Sıhhi ib~iyacı için 2250 kilo oksijenli suyun açık eksilt-._.,. . 

li .•ı 19.8.938 ouma ri5.nü aaat 11 de Tophanede Levu1m Amir-
1.tı Sabnalma Komlıy•nuada yapılacaktır. Tahmin bedeli 2025 
·~•, ilk teminatı 151 lira 87 kuruftur. Şartnameıi Komiayonda 
~O~ü!ebilir. lıteklilerin kanuni veıikalarile beraber belli saat~e 
Giqııyona relmeleri. (l 12) (5116) 1-4 

• * • 

11 50 gremhktan bin gramhta kadar yüz bin adet iliç şişeail)jn 
L. •ğuıto• 938 perşembe günü saat 11 ,30 da Tophane.le l.tıtnbul 

111 
••ıım Amirliti Satıaalma Komiıyonunda kapalı zarfla ekıilt

t •ıi yapılacakbr. Hepsinin tahmin bedeli 6232 lira 50 kuruş ilk 
trııinatı 467 lira .f4 kuru9tur. Şartname ve numune1i Komiıyonda 
~lllebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektub· 
-...., ihale aaatından bir saat evvel Komiıyona vermeleri. 

(95) ( 4863) 3-4 

• • • t:0 ••rbitbçe Harbiye aktarma anbarına ait Eyüpte Cizlned fab
l- ~•ınıla mevcut 791 parça 812 kilo vikres topları eı\<i taban 
~~i satılacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 8 11tud~~ 938 pıtzarteıi 
._ u aaat 11,30 da Tophanede fıtanbul Levaıım Aıail'liği Satınal
~ l. Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kiloeu bet 
t ~~ttur. Teminatı 6 liradır. Lastikleri fabrikada görebilirler ia-
t lılerin belli Hatte Komisyona gelmeleri. (4899) 3-3 

•• lf 

t l>rovantoryem için 30 adet küçük ve 20 adet bliyük madeni 
• ttlontun pazarlıkla eksiltmesi 8 ağustoı 938 pazarteıi günü -•t ıo ıın d T h d · • !(. . ,m1 a op •ne e lıtanbul Levazım Amirliti Satınalma 
t~~ııyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 580 lira ıilk 
l~ ı.natı 87 li · adır. Şartname ve nümunelcri Komisyonda goru
) lır iateklilerin kaı1uni veaikalarla beraber belli saatte Komiı-
oa, relmeleri. ( 4908) 3 - 3 

• • • 
de Yedek ıubay okulu kilerinde mevcut bozuk olan 170 kilo aa-
1' Ylitın pazarhkla ııatı9ı 10.8.938 çarşamba günü aaat 11,30 da 
)~haaede İatanbul Leva:ıım Amirliği Satmalma Komisyonunda 
~ılac4ktır . Beher kilosunun muhammen fiatı 20 kuruftur. Te
ı,ti atı 8IO kuruştur. Jıtek!ilerin yevmi aaatte Komisyona gehae-

• (105) (4942) 2 - 3 

. . . 
Deniz. Levazım Sa. Al. ilanları . 

\ - . -·· 

,1- Tahr_nin. edilen becleli "8900,, lirıı ~A~., .kuruş olan "170.000,, 
tG llıubtelıf cıns yaş sebze 20.8.938 larıhıne raatlıyAn cumarleıi 
t, ~~ •aat 1 1,30 da kapalı zarf usul ile alınmak üzere münakasa·· 

'2 onulrnuştur. 
~t ::- Muvakkat teminatı "667., lira "57,, kurut olup tartnamesi t Komiıy•ndan paraaız olarak alınabilir. 
~ fıteklilerin 2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
""'- tkleri kapalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir saat 
-~ti' 
f\'~bıne kadar Ka111mp11şada bulunan Komisyon Başkanlığma 

ll:ı mukabilinde vermeleri. (5114) 1-4 

• • • 
6,:-l'•hmin edilen bedeli 8250 lira olan 1000 adet battaniye 
~llıtoı 938 tarihine rutlayan cumartesi günü ııaat 11 de kapalı 

2 llıtılü ile rnünakasaya konulmuştur. 
"ıia -Muvakkat teminatı 637 lira 50 kuruf olup şartnameai Ko· 

~() 11dan lıer gün paraaız olarak alınabilir. 
~l ':lıteklilerin 2490 sayılı kanun tarifah dahilinde tanzim ede
~t~~ı kapalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir saat 
'ı.'"e kadar Kaşımpapda bulunan Komisyon Başkanlığına 

llı mukabilinde vermeleri. (4653) 4 - 4 

• • • 
~G~~l'ahınin olunan bedeli 12828 lira 20 kuruş olan 154,000 kilo 
~,l 16 ağustos 938 tarihine rastlayan salı günü saat 11 ,30 da 
~ ~ larf usulü ile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

~f\lvakkat teminatı 962 lira 12 kurut olup şartnameai hergün 
a"'ondan parasız olarak alınabilir. 

~~J~. lcklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
~'li, 1 teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev
' ~ kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına rnak-

llkabilinde vermeleri~ (4955) 2 - 4 

'-~~~~~----~~~~~ 
l\ liseler Alım, Satım Komisyonundan: 

~td;tlıiıvonumuza bağlı yeni açılacak orta okullar için 11890 lira 
~ ~~.tlıllJı•ınmiminde bulunan 900 darahane aıruı ve 20 adet yıuı 
-~1 6·a.938 cumutesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 

l· ~l~rfla ekıiltroeye konmuttur. 
'~.t t:e iataabul Kültür Direktörlüğü bina11 içinde toplanan 
~lr le l~nı, Satım Komiayonunda yapılacaktır. 

~ "- i llllinat 892 liradır. 
- t'llı ~~l llİrecekler .en a:ı beş bin liralık buna benzer it yaptık 
"t~h 1 

di,ir Reımi dairelerden alınmış vesika ile fabrika veya 
r ~ ille ::~i olduklarına dair Ticaret Odasının 938 yılı vesika11 
~~~ tt.ı ~nat rnakbuzlariyle birlikte 2490 aayılı kanunun tari
~t ,,,t41nde hazll'layacakları teklif mektublarını belli aaattan 
~i. ~••el makbuz mukabilinde Komiayon Ba,kanlığma ver-

~-,:~tııi~at lıtanbul Liseler Muhaaebecili~ine yatırılacaktır ve 
''t•r~t'. fÖrmek i.tiyeıılerin Liaeler Alım, Satım Komiıyonu 

tıne bat vurmaları. (4687) 4- 4 

1 İnhisarlar hl. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin G~ziantep fabrikası için 

mucibince satın alınacak 500 ton rekompoz~ 

mürü .tS.938 tarihinde ihale edilemediğinden 
pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

şartnamesi 

maden kö
yeniden ve 

il- Muhammen bedeli beher tonu 15.20 lira hesabile 

7600 lira ve muvakkat teminatı 570 liradır. 
lll- Eksiltme 20.8.938 tarihine rastlayan cumartesi 

günü saat 10 da Kabataşta Leyazım ve Mubayaat .Şube
sindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her giln ıözü geçen 

Şubede~ ahuabilir. 
V- İ.teklilerin pazarlık için tayin edilen gün •e sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyo1'a gelmeleri ilin o1unur. (6130) 1 -A 

••• 
1 - ~artnamesi mucibince 50 lik 50000 adet tuz çu· 

vah pazarlık uıuliyle satın alınacaktır . 
il-· Muhammen bedeli beheri 2 ,l kuruş hesabiyle 11500 

lira ve ıuuvakkat teminatı 862 liradır. 
lll- Eksiltme 12.Vlll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat 10,30 da Kabat,jta bevaıım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Koınisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5129) 1-4 
••• 

Muvakkat Muhammen B. 

Beheri Tutarı teminatı Eksiltme 

- - - - -

Cinsi 

Yer muşam
bası 

Perde 1 tip 

" ll " 
" Jll " ,, ıv ., 

Miktarı 

• • * 
Mu ham 

men B. 
beheri tutan 

L. K. S. L. K. 
2029.50 M3 1. 13, 7 5 2308.55 

17 adet 31.36 533.12 
23 

" 
31.36 721.28 

54 •. 12.40 669.60 
193 " 6.00 '158.00 

287 3082.00 

Sayfa 3 

Muvak
kat T . 

L. K. 
173.14 

231.15 

Eksilt-

menın 

sa atı 

iO 

10.30 

1- İdarece kabul edilen tip ve numuneleri mucibince 

saho alınacak yukarıda iki kalemde ya zıh 2029.50 MJ yer 

muşambası ile 287 adet Perde ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muhammen bede!lerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

3- Eksiltme 15.8.938 tarihine rastlayan pazartesi gunu 
yukarıda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4- Tip ve eb'at listeler parasız olarak hergün sozu 

geçen Şubeden almabileceği gibi numuneleri de görüle

bilir. 

5- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Alım Komisyo:-ıu:ıa gelmeleri ilan olunur. (4947) 2-4 

1 
Cinsi 
~·---

Miktarı 

kilo L. K. L. K. L. K. Şekli Saatı 12 a.ıwu.toı 938 cuma günü saat 11 de Ankarada Nafıa Veki-
- - _...., 5 

A-Çin~o 
Tuvalet taşı 
Musluk 

Mus. taşı 

aynası 

480 kilo 
2 adet 

4 " 
2 " 

Pencere teli 31 
Cümle kapısı 28 adet 

15 

2 

72 -
1 60 
2-

62 
5 140 

16 29 9 

J teti binasnıda Malzeme Müdürlüğü odaaında t•planan mal:ı:eme 

1 

!kıiltme komiıyonunda ceman 4500 lira muhammen be.lelli Ve
r<alet binHıntla perakende tealim şartile 25.000 litre ltenzinin ta · 
libi çıkmamaıı yüzün.len yeniden açık eksiltmeai yapılacaktır. 

1 
Muvakkat teminat 337,50 liradır. 
Ekıiltme şartnameai ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti 

1

1 Malzeme Müdürlüj'ünden parHız olarak ahnaltilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesintle yazılı vesaikle 

1 birlikte aynı rün ıaat 11 de Komisyonda bazır bulunmaları lizım-
9,30 1 dır. (264.f) (4833) 4-4 

ma I · ılı M Ü t e a h h i t 1 e r i n T a k v i m i il 
8-İskarta 498 kilo 

çul 

- 17,50 87 15 6 53 

1- Yukarıda A ve B fıkralarında yaZllı 7 kıılem 
zeme ayrı ayrı pazarlak usulile satılacaktır. 

2 Muhammen bedellerile muvflkkat teminatları hiza-
larmda gösterilmiştir. 

3 - Arttırma 2.8.938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
hizalarında yazılı saatlarda Kabataşta Levazım ve Mu- 1 

bayaat Şubesindeki Sabş Komisyonunda yapılacaktır. 
4 -- A- Fıkrasında yaz.ılı Levazımın numuneleri bahari

ye bakım evinde B- Fıkrasında yazılı iskarta çul numu
nesı ise Abırkapı bakım evinde göriilebilir. 

5 - İsteklilerin arttırma için ~ayin edilen gün ve saat· 

lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Sauş Komjsyonuna gelmeleri ilin olunur. (47 ın 4-4 

• • • 
1- Şişeli içkilerin ambalajı için ihtiyacımız olan şart· 

nameleri ne ekli listelerde eb' at ve miktarları yazılı 
4572.63 metre mikabı kesilmiş sandıklık tahta şartnamesi 
mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye ko11muştur. 

2- Muhammen bedeli beher M3 36,30 lira hesabile 
165986 lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 9549.32 lira

dır. 

3 - Eksiltme 16.8.938 tarihine rastlayan salı günü saat 

11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 830 kuruş mukabilinde hergün 

~arlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve 

Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

İnhi
İzmir 

5 - Mühürlü tel<lif mektubunu ve kanuni vesaik ile 
yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya. banka mektubu

nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en 

geç saat 1 O a kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu 

Başkaııl~ıoa makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
(4877) 2 - 4 

••• 
t - idaremizin Paşabahçe fabrikası i~in şartnamesi mu 

cibince satın alınacak 5000 too Rekompoze maden kö
mürü kapalı zarf usuHyle eksiltmeye konıpuştur. 

2- Muhammen bedeli beher tonu 12.41 lira hesabile 

62050 lira muvakkat teminatı 4352.50 liradır. 
3 - Eksiltme 8.8.938 tarihirıe rastılyan pazartesi günü 

saat 13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartnameler pare.sız olarak hergün inhisarlar Le

vazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdür 
liikler.inden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile 

yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektu· 

bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme gunu 
en geç saat 12 ye kadar yukarıda adı geçen Alım Ko

misyonu Başkanlı~ına makbuz mukabilinde verilmesi la-
zımdır, (4657) 4- 4 

.... ...... ._ ____ lllİılİİİİ ............ ____________________ liııııiiiiiİİııİİıoıİiiiii.. 

Cumartesi 6.8.938 

Sud kosfk (Ask. Fab. Ank.) .\: 727 
Keçi veya sıfır eti: (Erzincan Ask . Sak) .\: 759 
Bulg-ur, tuz, mercimek, k. fasulye , nohut, pirinç, zeytin, çay ıirke 

(Huta Gen. Dirk. Ank.) ,\! 759 
Sarayköy ovao;nın sulanması ıçin kanal açılma~ı ve sınai imalat (Nafıa 

Vek. Sular Um. Müd.) .ı\'! 763 
Sadey~t (Vize Ask. Sak) .\-; 763 
Kışlık eıat elbiseıi, kaput, avcı yeleğ-i . nöbetçi kürkü (Ask. Fab. Ank) 

.\~ 763 
Siyah ve sarı vaket:ı. ve köıele (ltt. Jandr. Sak) .\! 765 
Battaniye (Deniz Lvz. Sak) .\: 765 
Deniz dizel motörü, sütunlu makkap tezgahı (Yükıek Deniz Tic. 

Mekt. Müd.) .\: 765 
Elbıse, manto, fotin iskarpin (Güm. Mub. G . K. lıt. Sak) .\: 766 
Dershane sırası, yuı tahb11 (lııt. Liseler Sak) .\! 766 
Kalın kınnap, ve baş ipi (lnhisular U. Müd.) N.766 
Yataklık sak saınan (lstanbul Emniyet Müd.) ,\; 766 
Kavun, karpuz, üzüm (H. paş:ı. Lise!llİ SAk) .\~ 766 
Kok kömürü <İst . V akıUar Dir ) .\? 766 
Koyun eti (lst. Komut Sak) .\ '; 766 
Çorbalık pirin~ (Kırklarelı Tüm. Sak) .\! 767 
Koyun eti (Ank. Hukuk Fakültesi Dir.) .Y! 767 
lzmit ka2'ıt ve sellüloz fabtikalarında kantin, garaj, metbal ve Müd. 

binalarında tevsi:ıt ve inş . (Sümerhank Um. Müd.) .\~ 769 
Posta nakliyatı (Bartın P. T. T . Müd.) .\! 772 
Kovun eti (Erzincan Tüm. Sak) .\ ; 773 
• Üzüm (Asma Fidanları SAK) .ı\!- 773 
İnhis. mamulatı nakli (İnh. Adana Tütün Fab. Müd.) .\~ 776 
Karagöz-Kılıcmehmet arasında kanal açılması (Pınarbaşı 7 ci Şube 

Müh.) .\ :: 776 

Kaynar - Altıkesik ar.ısında kanal açılmaııı ( 
Müh.) .\? 776 " " " 

Malatya istasyon arası po~ta nakliyRh (Mc.ılatya P.T.T. Müd.) .ı\! 777 
Patateı Çanakkale Mat. Mvk. SAK) .\! 769 
lnvar cetveli. hesap cdveli, daklinatuvar (H:ırita Gea. Dir,) N. 779 

Önlerinde yıldız i'areti olanlar müzayedeye Aittır . 

WSl--
lmti:raz eahibi •• ,... ifa.i 

Direlrtlrii: lsmail Girit 
Basddığı 7er: ARTUN Baıun••ı 

G.-.lat11 Billur Mlmk No. 111 
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Sayfa 4' 

mu gün olunan Münakasaıar ve 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 
İn~aat, TaJT1irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

B•lılı:eair - Edremit - Alcçay - Ilıca - Burh•niye-Ay-
valık yolları araaında kumlama amelyah 

Ceuevi tamiri 
Balya Hülc.Omen konağı inıaatı 
Bergama-lzmir-Soma yolunun araaında ıoıe tamiri 
Menemen-Şehit ke.nal okulıınun Ön ve arlca bahçe· 

lerinde yap. kapı 
Şehit Fazıl okulu helilarınıa onarılma11 
Kızılhiaar hükumet kona~ı inşaatı 
Beş dersaneli Cumhuriyet melet. bodrum le.at il.'lşaatı 
Sarıkışlada yıp. ilk mekt. bodrum kat inşaatı 
Sıvas Mrk. yap. İstika! Melet. bodrum kat inşaatı 
Çatalca Sıfat istıııyonu ikmali inşatı 
Hangar inşaatı 2 ad. (şart. 150 lcr .) 
K11qıyaka tersane önünde yap. tamirat 
Zoaguldak amele birliği hastaneıinin su ve elekrik 

tesisatını havi üçtlDcü katı ile çatı aruı intaatı 
(fart. 15 L. 

Antalya Memleket Hut. ikinci kıaım inşaatı (şart. 
15 L.) 

Sekili tuzlasında zelzeleden harap olan anbarlar, 
idare binası, ıuvari kofutu ve aile evleri ve o
dunluklarının tauıiri işi 

Türklı:uau talebe panıiyonu biua11 inş . (temd.) 

açık ekı . 

" ,, 
" 
lf 

lf 

" 
" 
" 
" 

991 80 

2257 50 
4500 -
3979 45 
1219 50 

2873 84 
9643 24 
9627 15 
9008 21 
9627 15 

~ 2048 06 
kapalı z. 49115 37 
açık ekı . 870 -

42922 09 

kapalı z. 31881 53 

açık eks. 1116 15 

Haçlar, Klinik Ye İspençiyari alat, Haatane Lev. 

Sulfat d'alumin: 10 t . - klor razı: 3 tüp (t~md . ) 
At kabı: 100000 ad. 
Okıijeali au: 2250 k. 
Amoayalı:: 1100 le. 
Ecza Cerrahpaşa hast için: 220 kalem 
Liatilc malzeme: 16 lı:alem 

ldrofil pamuk 160C k. 
Gaz idıofil: 45000 • · 
Sarrılık amerikan bezi: 5000 m. 
Röntren filmi ve malzemeıi: 9 kalem 
Etüv makinesi: 2 adet 

paz. 
kapalı z . beh O, 25 
açık eks. 2025 -

" kapalı z. 
açık eks. 

" 
n 

.. 
kapalı z. 
açık elı:ı . 

1496 -
8850 -
1100 -
2400 -
4500 
1250 -
5300 -
4300 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (teıisat ve malzemeı!L_ 

Zongulda.ltta amele birli2'i haııt. yap. elektrik teıiaatı kapalı z . 
(Bak: intaat sutunuaa) 

Elektrik. malzeme: 10 kalem • muhtelıf voltluk am- açık ekı. 1365 -
pul: 2653 ad. (Karaafaç müesıesatı için) 

~obilya, •e büro eşyaıı, Muşamba-Hah v .s. 

lnhiHrlar idareleri tefrişi için ena 1342 parça (şart. lcapalı ı. 30776 61 
153 lcr.) 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levaaımı 

Maliye iıtastiıtiklerinin bastırılmaııı 1500 nüıha 
Kitab ta'b ı: 100000 (temd.) 
titab bastırılması 
Evralcı matbua: 26 kalem. (temd.) 
Kitab bastırılması ve cildlenmesi 

Kereste-Tahta v .s. 

pax. 700 -

" açık eks. 4385 50 
paz. 

r 

Meşe kalas: 20 ad, - meşe dilme: 120 ad . açık eks. 1616 32 

Mahrukat, Benzin, Makine yaglara v, s. 

Rekompoz: maden kömürü: 500 t . (temd.) 
Somikolı: 200 t. - çeltik kömürü: 50 t. - çam odunu: 

20 t. 
Gu.: 100 teneke - benzin: 165 teneke - ma.ı:ot: 950 

teneke • makine yağı: 45 teneke - valvalin: 2 le· 
neke - gres: 3 teneke 

Motorin: 160000 kg. (teıad.) 
Sömikok: 680 t . 

Müteferrik 

Büyük kazan: 100· 150 ad. - küçulc kann: 100·150 
ad. - kapaklı bakraç: 2000 ad. 

Çuval 50000 ad. (temd.) 
Tuz çuvalı: 50000 ad. 
Oturma teraı.i dirhemlerile beraber: 192 ad. (temd) 
Çimento: 60 t . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yulaf: 90 t. - yemlik ot: 90 t. - yataklık sap saman 
Sığır eti: 140 t. 
Sığır eti: 58 t. 
Pathcan: 38,5 t. - domatea: 16,5 t. - yeşil büber: 

8,3 t . - bamya: 3,5 t. - maydanoı: 1900 demet 
Patlıcan: 26,5 t. domates: 11.8 t. yeoil biiber 5, 7 t. 

Bamya: 26,5 t. - maydano:ı: 1500 demet 
Saman: 300 t. 
Sabun: 13 t. 
Arpa: 500 t. 
Sadeyat: 28 t. 
Kuru ot: 500 t. 
Arpa: 800 t. 
Sığır eti: 150 t. 
Zeytinyağ: 78650 le. hart. 163 k.) 
Yaş sebze: 170 t. 
Koyun eti: 290 t. (şart . 753 lcr.) 
Erzak: 21 lı:alem 

Yulaf: 101375 le: . - yemlik ot: 109500 le. - yataklı it 
sap saman: 73000 k. 

Un: 5,3 t . - makarna: 1250 le. • irmik: 500 it . -
Şehriye: 350 k. • pirinç unu: 350 le. 

b Müzayedeler 
Peçete , pamuk, yün menıucat v. s 
Fabrilca tezgahı: 6 ad . 

pıız. 

•çık eke. 

" 

paz. 
kapalı :ı. 

kapalı z. 

paz. 

" açık eks. 
kapalı z. 

açık ek . 

7600 -

13600 

21000 
11500 -
2457 60 

10500 -

paz. 21000 -
kapalı z. 14500 
nçılı: elcı . 4480 

lf 

" kapalı z, 

" 
" 
" 
n 

.. 
" 

" açık elı:ı. 

3630 -
13000 -
11750 -

24080 
7300 -

20000 -
24000 -
32529 64 
8900 

130500 

kapalı z. 11902 19 

açık ekı . 

açık art. 
açık art. 5460 -

168 27 
337 50 

723 24 
712 -
676 -
712 -
153 60 

3683 65 
65 25 

3219 -

2391 15 

83 88 

1875 -
151 87 
112 20 
663 75 
82 50 

180 -
180 -
93 75 

397 50 
,392 50 

102 -

2308 25 

53 -

328 91 

121 23 

570 

192 -

1326 -

1503 75 

1575 -
862 -
185 -

1575 -
1087 -
341 -

236 50 

272 25 
399 -
881 25 

1806 -
547 50 

1500 -
1800 -
2439 73 
667 57 

7775 -

892 67 

94 28 

409 50 

MÜNAKASA GAZETF.SI 

Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri 

Bahkeair Vilayeti 

Kırklareli Nafıa Müd. 
Balılı:eair Nafıa Müd. 
lzmir Viliyeti 

,, 
S&Vaa Nafıa Mtld. 

" 
" 
lf 

lstao bul Belediyesi 
Manisa Tümen SAK 
İzmir Belediyesi 
Zonguldak Amele Birliği 

Antalya Vilayeti 

Anlı:. fnh. Başmüd. 

Tilrkkuşu Gen. Oir. Anlı: 

Mersin Beled. 
M. M. V. SAK 
Tophane Lvz. SAK 
İıtanbul Belediyesi 

.. 
Ank. Nilm. Haat. Baıtab. 

" .. 
• 
• 

M. M. V. SAK 

Zonruldak Amele Birliti 

lıtanbu) Belediyesi 

lobisarlar Umum .Müdür 

Gün 

18-8-38 

16-8·38 
22·8·38 
18-8-38 
18 8-38 

18-8-38 
15-8-38 
11-8-38 
11-8-38 
11-8-38 
22-8-38 
12-8-38 
19-8-38 
16·8·38 

24-8-38 

22-8-38 

15-8-38 

17-8-38 
24-8-38 
19-8-38 
10-8·38 
22-8-38 
22-8·38 
22-8-38 
22·8 ·38 
22-8-38 
23-8-38 
19-9-~8 

16-8-38 

22-8·38 

22-8-38 

Başvek. lıtastiatik Gen. Dir. 6-9-38 
Devlet Basımevi Oir. 6-8-38 

lst. C. Müddeiumum. 20-8-38 
Sıh. ve İçtimai Muav Vele. 8-8-38 
Devlet Baaımevi Direk. 8-8-38 

D.D.Y. H. paşa 

inhisarlar Umum . Müd. 
SıYaa Kültür Direk. 

22-8·38 

20-8-38 
12-8-38 

Saat 

10 -

15 -
15 -
11 -
11 -

11 -
13 -
11 -
11 -
11 
11 -
17 -
13 -
16 -

11 -

ıo -

11 -

11 -
12 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 
11 
11 
11 

16 -

11 -

H-

12 30 
10 -
11 -
12 -

10 -

10 30 

10 -
10 

Nazilli Pam. Tohum Ur. Çif. 22-8 38 9 
Müd. 

Gireaon Belediyesi 1 ay zarfında 
Ank. Mrk. Hıfz. Mües. SAK 2~-8-38 10 -

M. M. V. SAK 

inhisarlar Um. Müd. 

.. 
Gtım.Mun. G. Kom. Ist. SAK 
0

0. O. yol. 9 cı işit. Sirkeci 

Ank. Atla Spor Kulübü 
Kars Aık. SAK 
Çanak. Mıt. Mvk. SAK 

" 

" 

Kars Ask. SAK 
Kara Tümea SAK 

" 
" 
• 
• 

Sarıkamış Ask. SAK 
Deniz Lvz . SAK 

• 
Tophane Lvı. SAK 
Sıvnı Lise Direk. 
Emniyet Müd lıt . 

Yüks. Müh . Mele . SAK 

lıt . Gümrükleri Başmüd. 
lzmir Mat. Mevk. SAK 

24-8-38 

22-8-38 
12·8-38 
8-8-38 

20-8-38 

20-8-38 
19-8-38 
19·8-38 
11-8-38 

11 8-38 

5-9-38 
25-8-38 
~2-8-38 

11-8-38 
12-8-38 
15-8-38 
15·8-38 
23·8·38 
20-8-38 
23-8-38 
12-8-38 
6-8·38 

15 8 38 

8-8-38 
19-8-38 

11 

10 
10 30 
10 -
10 -

17 --
10 -
17 
11 -

11 -

15 
15 
15 
11 -
11 
9-

11 -
11 30 
11 30 
15 -
10 -
11 -

9 30 

12 
ıı 

a 
5 Atuıtoı l~ 
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Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

.,_>AA>AA>AA~AAAAAAAA--..lfV'olfV'.""'..,.."""'~~ 

Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Demir putrel 
Yuvarlak çubuk 
Saç galnni:di 

" 
,, oluklu 

Karfiçe 
Çinko 
Kalay çubuk 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yel!i blok 

" n krible 
,, ,, marinlave 

" n tuveman 
Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
n yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" " n Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

n ,, 2ci 
Zeytin tanesi duble (936 mahsul) 

" " " (937 " 

" " lci " 
n ,, 2 ci n 

n ,, 3 CÜ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, " (ikinoi) 
• Kara (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
,, Vejetalin~ 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 
" 

Deri ham ve işlenmiş 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 

" 

,, sıtır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

Salamura 
koyu o 
kuzu 
manda 

" Kösele 

" 

sığır 

ıığır l ci 
manda 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk lpllöi 

Vater yerli 4 Adana 

" " 6 lf 

" " 8 " 
,, n 10 ,, 
n n 12 " 

" ,, 14 " 

" 
,, 20 Yedikule 

n " 24 n 

Ekıtra n 6 ,, 
n " 8 " 
" " 10 " 
,, n 12 ,, 

" " 14 • 
Vater ecnebi ı Hindiye 

" " 6 " 
" " 8 " 
" " 10 " 
" " 12 " 

Ekstra verli 14 İngiliz 
n ,, 15 ., 

,, " 18 " 
" " 20 " 
" " 22 " 
,, " 24 ,, 
,, ,, 25 ftalya 

" ,, 18 " 
n ,, 20 ,, 
" ,, 22 ,, 
" " 24 " 

1 

En az- En çok 

kilosu - 88 
" 10,50- ti 
" 11-1 ı,50 
,, 20- 24 
" 21 - 21,50 
,, 16- ıs 
,, 24- 26 
,, 2o.5- 210 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

sandığı 

b. sandıtı 
.. 

kilosu 

n 

" 
" 
" 
n 

n 

" ,, 
" .. 
" ,, 

" 
" .. 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

,, .. 
paketi 

,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

-15,50 
-15,50 
-7 

1550-1600 
1425 - 1475 
1200-1250 
ıooo-1050 

_ ,5()0 

- 215il 
-2600 

22- 24 
26 27 
50 - 52 Ca 
26- 21 ~~ 
24- ı5 ~ 
18- t9 

25 
28 ~ 

1700 - 11sO ~ıı 
875- OO(l 

1200- t4tJl 
6 
5 

45- 4S 
28- 30 

18 - 20 
ı6 - ıs 
13- ~ A. ıı 

93 ~ 
S3 t 

68 "t 
73 c:: 
4~ c, 

285- ~ to 
280 - 7flJ •I 
290- ~ t 

101 - iV' 

160- I~ 
40 - 55 1 

50- o 
55- 6 

l 10- I~ 
48- o 1 

125 ı;0 
105 l 

.;' 

,,,.. ·~ - 9 
34- ~ 
40 4 

155- ·~ 
125- 1 ıJ 
100- 'rt 
80- p. 
ıoo- 1 

90- ı1, 
1'f'' Kş.S. 4t 

- 321· 
- sz&~ • 
- 'j61·~ 
- 365·, 
-424· f 

470.6 
- 55S·S = ss9·' 




