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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~Harici Etonomit Ha~erler _ 
ltalyanın ;verdiği yeni kontenjarl 
Ye · · L' t ı, nı Türk·ltalyan ticaret an· ıre 

d tıtıaıına göre İtalyanlar yur· 1 milyon pamuk döküntftaü 
11

11 1lıtıı mallarına 238 milyon 6 " komür 
~tllik kontenjan vermiştir-. Bu 

1 
~ n ham amyant 

l~tenjan taksimatı şöyledir: "' " yün, yapak, tiftik 
ltet 1 ,, yün döküntiisü 

~ ltıilyon yumurta 15
1 

" keçi kılı 
u ,. halı 
~~ ., taze bahk 

2 ~ ., ipek kozası 
ı ,, buğday l ,, " döküntüsü 

13 ,, çavdnr 15 " krom, kromit 
3 " arpa 3 5 " kurşun cevheri 
~15 n muhtelif hububat ı:5 ,, antimuan 
> 1t kepek 1 Q ,, zımpara 

1 1t afyon 4 m J htelif mallar 
to'5 " dabak ma idesi " ,, 250 bin paçavra 
S ., ham deri 250 ,, havyar 

to " yulaf 500 ,, banak 
kuru sebze 2,5 " 

~ ., 
ıo ,, 
ııo " ,, 

kuru üzüm 
balık yağı 

zeytin yağı 
pamuk 

~asyonalist ispanyada 
~ ~eytin rekoltesi 

''ııd Ytın kampanyası had safhft· 
•~tı ~dır. Hasad işlerini gerekse 
~,):. •rı kontrol etmek üzere bir 
tı)ı.ı~ıı komisyonu vucüde geti
dtı:ı 'tlir. Zeytin müstahsillerin· 
~tc~"'~ zeytin tacirlerinden mü· 
t,t kıl olan bu komisyon ti· 
\ı~~t \>e ziraat nezaretleri ile 
tt~d~llrette teşri ki mesai ede· 
lıttj •r. Gordal ve Manznnilla 

l'cşil zeytinlerin fiyatı 50 

500 " 
100 " 
150 " 
500 " 
500 " 

kitre 
tıbbi nebatlar 
bal mumu 
keçi boynuzu 
boynuz 

kilo başına 45·65 pezetas :ıra· 

sındadır Hakiki fint lıer defa· 
sında tesbit olunma!<da ve l 
kiloya isnbet eden zeytin mik· 
darına göre değişmekdedir. 

YunanistanRomanyadan 
alacağı buğdaylara serbest 

döviz verecek 
Vekiller Heyeti karıuile mem· 

leketin buğday ihtiyacını kar· 
şılnmak mal,<sadile Romanya 
ve S. S. C. I. den \00.000 ton 
buğdayı serbest dö .. ·izle ithaline 
müsaade edilmiştir. "-..,...._ ____________________ .._..~---

~em ek t aberler · 
~~~sigortası hazırlanıyor Tiftik satışları devam ediyor 
t~t'1•cek haziranda faaliyete Bu haftanın tiftik ıatıtları 
tıll Cck olan işçi sigortacılığı hararetli olarak devam ediyor. 
~ t ~'Pılan t .. tkikler bitmiş ve On günde iki bin balyadan 
t, -e'ttun projesi hazırlanmış· fazla satış olmuştur. Her gün 

~t'İtıdll Proje meclisin bu dev· 300·350 balya satılmaktadır. 
ttıj, e llıüzakere edilecektir. Satışların Almanya için yapıl· 

t~tt._ >'e göre bütün işçiler si· dığı anlaşılmıştır. Kastamonu 
t~1 •0 1acaklu ve bu suretle tiftiklerindcn dün l05 balya ki 
~. t'•lcleri için faydalı yardım· losu l 18 kuruştan, Kütahya 

ta-.. • 2 k -..ıın olunacaktır. mallarından 2 4 balya 1l5 u· 

s11~aiıni-;ergi binası 
~I t:~l:opta iki milyon lira 
~tilt ılerek yapılmasına karar 
\ıtlı~ daimi sergi binasının 

~tdıt· 1•rı henüz itmam edile· 
~~ 'fiden, bu yeni tesiut ge· 

d,1 '~neye bırakılmıştır. Ye· 
t, ~1 •ergi binası yapılın· 

111~ •dar ayrıca bir sergi a· 
~~ b~Çılınayacağı hakkında he · 
lı " karar verilmemiştir. 

'~d . --
,~,~.lı UnitUrkUn müddeti 

ı.. '•tek·ı k' d- - -
~ '' es ı uyunu umu· 

t ll'ıec1·1 • • k -' tıu sının ararına ıore; 

~il lQ~ralı ve 25 ikinci ki· 
ı,.'•I td· "•deli kuponu henüz 
\~li l" •lınemiş olan yüzde 7,5 
~~ılı llrk borcu tahvillerinin 
't er· 

\ ı t, •.ne bu kuponun 26 ı· 
1',11t 111den itibaren müruru 
t Uğrayacağı bildirilmiş· 

ruştnn verilmiştir. 

Yapak vekil alıyorlar 
Y t>rli fabrikalardan başka 

ihracat için yapak toplanmak
tadı. Dün Trakyanın kıvırcık 

mallarından kiloıu 64 kuruştan 
120 balya, Ankara polatlı mal· 
ıarından 60 balya kilosu 48 den 
Karahisarın 24 balya kilosu 52 
den, Trakya yünü 35 balya ki· 
Josu 53 den, Bahkesirin yapak· 
larından 8 balya 53 kuruştan 

verilmiştir. Muhtelif menşeli 

kırkım mallarından ve kilosu 
49-50 kuruştan dokuz balya ke· 
çi kıh satılmıştır. 

Kuru bakla ucuzladı 
Malla ve İtalya için kilosu 

5 kuruta kadar ıatılan kuru 
baklanın fiab ucuzlayıuak kilo· 
ıu 4,12 kuru'a kadar inmiştir. 
Dün Bandırma teslimi şartile 
100000 kiloluk bir parti kilosu 
4, 12, 5 kuruştan satılmıştır. 

Kliring hesabları bakiyeleri ve kredili ithalata aid 

taahhüdler 

Türkiye Cüuıhuriyet Merkez Bankasından alınan heaap hu
lasalarına göre 8/ IOl1938 tarihindeki kliriog heHpları baki· 
yeleri ve kredili ithalat için Cümhuriyet Merkez Bankasına 
verilmit taahhüdler yekünları: 

CEDVEL 1: Türkiye Cüm· 
huriyet Merkez Banka1ındaki 
kliring hesapları borçlu bRkiye· 
leri: 

MEMLEKET MİKDAR T· L . 

Almanya 

Belçika 

Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 

İspanya 
İsveç 
lsYiçre 
Lehistan 
Letonya 

Macariıtan 

Norveç 
Romanya 
s. s. c. t. 
Yugoslavya 

9.647.248 

180.100 
3.503.300 

585.900 
3.168. 100 
1.050.700 

I0.159.900 
318.300 

2.865.900 
928.700 
191.200 
49.400 

1.305.100 
761.000 

1.356.500 
808.000 
555.200 

CEDVEL: 2 
Kredili ithalat için Cümhuri· 

yet Merkez Bankasına verilmiş 
olan taahüdler yekunla": 

Resmi daireler Husuıi ••hıılar 

MEMLEKET T. L. T. L. ------ --
Almanya 17.839.738 12.296.320 

Avusturya 
Belçika 

Çekoılavakya 539.947 
Estonya - -

Finlandiya 
Fransa 

4.429 
80.132 

525 
28.021 

256.065 
6.339 

1.162 
281.090 

Hol anda 
İngilte-re 
İspanya 
lsveç 

İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugosla.·ya 

Yunanistan 
s. s. c. t. 

61.012 
778.113 

29.654 
1.781.829 

32.523 
42929 

611.999 
.686 

131.188 
14.297 

1.054 

62.999 
518.420 

I0.300 
279.428 

164.767 
391.540 

132 342 
24.868 
5.7.iS 

11.262 
11.968 

202.447 

Y llkardaki 2 numaralı ced· 

velde yazılı kredili ithalatın va· 

delerine srörf! vaziyetleri: 

Altı aya kadar vadeli 
Resmi Hususi 
daireler şahıslar 

memleket T. L. T. L. 

Almanya 1.739.246 8.141.871 
Diğer mem. 241.408 1.641.063 

Daha uzun veya 
başka vadeli 

Re ımi Husuıi 
daireler şahıslar 

T. L. T. L· 

Alman va 16.100.492 4.154.446 
Diğer mem. 3.867.988 768.213 

CEDVEL 3: 
Muhtelif memleketlerin Mer · 

kez Bankolarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız: 

Memleket M\kdar. T.L. 
Estonya 37.800 
İtalya 2.874.300 
Yunanistan 167.100 

lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

========= 19.10.938 ======== 
Cınsi 

En <ı~ağı En yüksek 
Kr.S. Kr. S. 

13amya Kilo 20 -

Sakızkaba~ı S -
Dolmalık h!ilıer 7 -
Sivri bfıber 
Kır clomntcsl 

Sırık domatesi 6 == 
Çalı Iasulycsı ıu -
Yeşil faaulya 
Ayşekadın ,. I'.! 
Barbunya kırınw • 10-
Lahaııa • 4 
bpanak .ı 

Kök kerevit. kılo 

Pırasa 

ArmakabaS-ı 

llıyar 

Patlıcan ha~ 

" 
adcd 

" 

.\ 

ort.l :! 50 
ııfıtk ı -

Bostan patlıcmıı 4-

Y c. ıl s.ılalcı A<lcl 7fı 

Yeşil soğan 

Maydanoz demet rı0 

l'ancar 

1 hıvııı; 
Nane 
h.ırmızı turp 
Bayır turpu 

" 

Çavuş üzümü kilo 

:.! fılJ 

5ıJ 

ı-

25 -

10 -
8 -

ıo -

8-
l~l -

ı 'ı 

11 
5 
i 

4 [ıU 

4 -
:ı -
1 50 

-5 

ı-

- iü 
:ı-

-3 

ı-

1 rı0 

Cin!iı 
En aşa~ı En yüksek 

Kr. S. Kr. S. 

Çekirdeksiz ilzum kilo 
Rezakı Uzümii 
Yapıncak 

Miişkilc 
llalbal üzumü 
Siynh ilzliın 
Amasya elması 

" 

İnebolu elması • 
lngilit. elması (taraklı) 

Guınilşhıınc 

Malatya rırınudu 
~cftali 

Ayva 
Taı.e iııcır 

Kes1anc 
Nı:ır 

Cevız 

llınnap 

Muz 

• 
• 

6-
8-
ı; -

6-
15 -.. 

1 -

G-

~ -
5-
IG 
\1-

9-
14 -
tG -

10 -
25 -
JO -

o -

8 -
ll -

2:!-
13-

40 - IOO 

Kcst<ıııc k<lh.ıgı B 4 50 
Y•:rlı limon 100 aderl 200 - 250 
Ecnebi limon 100 adccİ liu - :!50-
Karpuz Alaca ba~ • 14 l5 -

orta • 8 - 9 -
ıı!ak • 5 - li 

Kavun KırkaC;a~ ha~. ili l'ı -
orta. ~-

• • ufak.e 6 7 -
• llasaııbcy ba • ıa 15 -

ortcı • i - !t -
ufak • 4 ll -

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelere 
aid anlasma • 
(Devamı) 

Bu anlaşma, 31 ağ"uıtos 1939 
tarihine kadar mer'iyette kala· 
caktır. 1939 !leneai mayıs ayı ıı:ar
hnda her iki hükumet bu Anlaş
manın bir senelik yeni hir müd-

det için temdid edilıp edilıniye• 

ceğini kararlaştıracaklardır. 

Berlinde Türkçe, Almanca ve 
Fransızca ikişer asli nüsha olarak 

, ım:ıa edilmiştir. 

Berlın, 25 temmuz 1938 
fmzalar 

N. Menem.,ncio~lu 
Dr. Burhan Sanus 

Gönderen: 

isim: 
t kı.metgah: 
Sokak: 

Freiherr Von Weizaöc\ı;~r 
Cari Clodiuı; 

Menşe ŞehadetnamH! 
(A nüshası) 

Gönderen: 

isim 
ikametgah; 
Sokak: 

Pa;Ç"a Am ': alajın Markaaı Gayrı Safi Safi Sevk Muhte kıymet 

Fob·Çif adedi nevi sıklet sıklet yolu viyat 

ı ı 

Y nkarda tasrih edilen 
tasdik olunur. 

malların • menşeli olduR"u 

Mahal Tarih Mühür Menşe şehadetnamesini 

tan:ıim eden 111akam1n 
imzası 

Konsoloslıı~un tastikine mahsıı!I mahal 

Gönderen: 
isim: 
ikametgah: 
Sokak: 

Menşe Şehadetnaıne.cıi 

(B nüshııııı) 

Gönderilen: 
isim: 
ikametgah: 
Sokak: 

Parça Ambalajın Mllrkııst Gayrı Safı Safi Sevk Muhtevi· 
adedi nevı ııklet aıklet yolu viyat 

Kıymet 

Fob-Çif 

Yukarda tasrih edilen malların Türle menşeli olduğu tastik olunur. 
Mahal Tarih Mühür Menşe şehadetnamesini 

tanzim eden makamın 
imzası 

Konsolosluğ'un tasdikine mahsus mahal 

Aşa~ı:ia imzası bulunan memurlar, yukarda tasrih edilen eşyanın 
AlınanyanıA dalili istihlakine • tahsis edilmek üzere resmi lrnntro\ al· 
tına • vaı:edilmiş olduğ-unu tasdik ederler. 

Mahal Tarih Gümrük ldares' Mühür ve iınza 
Hamburg serbest 

liman idaresi vs. (Bitti) 

is:=: 

İstanbul Hayvan Borsası 
Diri Satışlar Cetveli . -rn.ıo 938 

1 Çeşit 

Beyaz Karaman 
Kı'lll Karaman 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 

Sayıaı 

192 
3029 
608 
300 
145 

705 

ı En ıı'ağı 1 En yükarı 

- A~~~ğı 1 ~:'·2:· 1 ı:' ·~· 
139420 15 - 18 50 
23714 16 - 19 50 
9324 17 - 22 75 
45S. 19 50 20 25 

17435 16 50 23 50 

il Süt Kuzusu 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark Öküzü 
Öküz 
inek 
Daaa 
Bota 

Manda 
Malak 

= -

252 

34 
32 
38 
10 

21 
10 

10378 

11208 
10876 
92IO 
1368 

8139 
1731 

9-

15-
9 -
9-

10 -

9 -
9-

12 50 

15 
14 -
15 -
14 -

11 
11 -



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

-Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Kayseri tayyare fabrikasmda yap. hangar(şart. 
438 kr) 

Uzunköprü hükOmet konağının bir kııum inş. 
(temd) 

Hal binuı inş. (temd) 
Adar.ada Seyhan nehir üzerinde yap. r•güla

tör inş. (şart. 50 L) 
Kovalık mevkiinde yap. toprak hafri: 20893 m3 
Rumeli Fenerindeki radyo . has istasyonunda 

Sıyren b•nuında ve Şilenin Alaoah mevkii 
ile Kilyosda yap. inş. ve tamirat 

Mezbahada yap. tamirat 
Etimesgutta meteoroloji istasyon binasının inş. 
Erenköy istasyon yolunun tamiri 

kapah z. 87369 20 

paz. 13706 17 

kapalı •· 17400 -
" 2400000 -

" 

aç. eks. 
,, 

paz. 

8357 20 

3158 40 
4800 -
1272 85 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lav. 

Klorumaiyetikinin: 20 k. (temd) paz. 

Elektrik· Havagazı ·Kalorifer (tesisat va malzmasl) 

Cumhuriyetin 15 ci yıldönümü bayram müna
ıebetile 86 vecize kutularımn, 276 tane ro
ı:et ile 828 tane şali bayrafın tramvay di
reklerine ta1iki ve 258 adet ampul duy ve 
kırdon kablolarile beher kutu içine üçer 
lamba teıisah ve bayram hitamında s&küle
rek tekrar ambara nakli iti 

Zeytin burnundaki talimgah binasınm elektrik 
tesis. tamir veya yeniden inşa ıuretile yap. 

Ampul: 400 ad. 
Elektrik motörfi: 14 ad. 
Yeraltı kablosu N.K.B.A.: 700 m. 3X4 m'm2 
Çubuklu gaı depolarında yap. elektrik pompa 

motör tesis. 
İmla i•neratörü: 1 ad. (şart. 425 kr.) 
lst.-Sofya telefon devresi rödresörü (temrl) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbiıe: 190-210 tak. (temd) 
İskarpin: 180-225 çift ,, 
Çorap: 360-450 çift ,, 
Kuma,: 250-330 m. ,, 
Saten; 360-450 ,, ., 
Elbise: 26 tak.- palto: 26 ad. 

paz. 

pa2:. 

" aç. eks. 

" 

495 -

100 -
560 -

1400 -
2832 17 

kapalı z. 85000 -
pu. 3973 -

AÇ. ekı. beh. 15 50 

• 
• 
" 

çifti 4 -

" o 65 
m. 4 30 

,, " 1 10 
açık eks. 1021 80 

Mobilya va büro efyaaı, Muşamba-Hah v. s. 

Evrak dolabı; l ad. 
Başmüdürluk binasının zemin katındaki banko 

ve camlı bölmelerin çilası 

Kereste ·Tahta v.s. 

Kestane tab tası: 8 m3 

Nakliyat - Boşaltma - Yüklt1tme 

Maden kömürü nakli (temd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Sömikok: 90 t. 
Valvalin ya~ı: 1,5 t. 

MOteferrfk 

Pamuk: 2600 k. 
Firizeli el traktörü: 1 ad. 
Kanaviçe: 20000 m. {temd) 

Çalı ııüpürgeıi: 6000 ad. 
Çubuklu gaz depolarında yap. su ve köpük 

te1iaab 
Cumhuriyet 15 nci yıldönümü bayram müna1e

betile Taksim mcydanma dikilecek ziya ku· 
lelerinin ambarından alınarak boyanıp tamir 
edildik ten sonra monte edilmeıi ve bayram 
günü tekrar ıökülüp ambara nakli 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yeşil mercimek: 30 t. 
Yufka: 21300 k. 
Bulgur: 33 t. 

" 88 ,, 
Pirinç: 33 ,, 
Ekmeklik un: 363,5 t. 
Sadeyağ: 17,5 t. 

" 36 t. 
" 27,7 t. 

Buğday ö~tülmesi: 600 t. 
Yulaf: 900 t. (şart. 204 k.r) (temd) 
Koyun eti: 6,8 t. (temd) 
Vişne reçeli: 750 k.-kayısı reçeli: 750 k. 
Sı~ır eti: 113 t. (temd) 

b Müzayedeler 

Meoe kömürü: 768 kental 
H. 8. (1075) marka elektrik ampulu: 193 kg. 
Çaın tomruğu: 824,067 m3 

Krayaler marka otomobil: 1 ad. 

• 

paz. 

" 

aç. ekı. 

paz. 

pa:r.. 
aç. eks. 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 

" ,, 

" 

aç. elrs. 

• 
" kapalı z. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" aç. eks. 

pas. 
,, 

açık art. 
,, 
n 

" 

70 -
248 -

640 80 

11461 50 

390 -

k. o 42 
750 -

3000 -

720 -
2989 25 

300 -

4800 -
3195 -
3795 -
7920 -
7260 -

50890 -
17237 50 
35535 -
26315 -

9000 -
46800 -
2482 -

30110 -

943 -

250 -

5618 50 

1028 -

85750 -

237 -
656 17 

95 46 

60 -

74 25 

7 so 
42 -

105 -
212 41 

6375 -

245 50 
67 50 
22 -

106 50 
37 25 
76 65 

48 06 

859 73 

29 25 

82 -
56 25 

225 -

54 -
224 19 

45 -

360 -
239 62 
284 62 
594 -
544 60 

3816 75 
1292 82 
2665 13 
1974 -
675 -

3510 -
187 -

2289 -

12 35 

M. M. V. SAK 

Edic.ne Nafıa Müd. 

Nazilli Belediyesi 
Nafıa Vekaleti 

Akhisar Kaymakamlığı 
lıt. Denizbank Direk. 

Ankara Belediyeıi 
,, Valiliği 

lıtaabul Belediyesi 

Edirne Vilayeti 

İstanbul Belediyesi 

Orman Kor. Gen. Komut. İst. 

İstanbul Belediyesi 
inhisarlar U. Müd. 
D. D. Y. Haydarpaşa 

lıtan bul Belediyesi 

M.M.V. Deniz Mrk. SAK 
lat, Telefon Müd. 

Edirne Kültür Dir. 

" " 
it " 

" . 
" " Hayvan Sağlık ve Nalband Mek. 
Müd. Selimiye 

lst. Gümrükleri Başmüd. 

" " 

PTT Fabrika Müd. 

Ankara Lvz. SAK 

Orman Kor. Genel Komut . İıt. 
Ankara Belediyesi 

lat. Liseler SAK 
inhisarlar U. Müd. 

7-11-38 15 -

31-10-38 15 -

7-11-38 16 -
4-1-39 15 -

3-11-38 16 -
31-10-38 10 -

4-11-38 10 30 
5-11-38 10 -
4-11-38 14 30 

28-10-38 11 -

21-10-38 14 30 

22-10.3s 12 -

21 10-38 14 30 
5-12-38 15 30 
4-11-38 10 30 
4·11-38 14 30 

24·10-~8 11 
15-11-38 14 -

2-11-38 15 -
2-11-38 15 -
2-11-38 15 -
2-11-38 15 -
2-11-38 15 -
7-11-38 15 5 

24-10·38 10 
24-10-38 10 

5-11-38 10 

22-10-38 1 ı 

21 10-38 10 -
4-11-38 10 30 

Maliye Vek. lst. Dolmabahçe Ev· 
rak Ambarı 

2-11-38 14 45 
5-12-38 16 -
4-11-38 15 -

Ankara Belediyeıi 
latan bul 

" 

" " 

Tophane Lv.z. SAK 
,, . 
,, ,, 

Eli.zıt Tüm. SAK 

n " 
Sıvu Tüm. SAK 

" " 
" " lzmir Tüm. SAK 

Ankara Lvz. SAK 
lst. Komutanhka SAK . " ,, ,, 
Bayramıç Aık. SAK 

Dörtyol Orman Bölge Şefliği 
lst. Gümrükleri Başmüd. 
Devlet Orman işit. Karabük Re

vir Amirliti 

CHP Genel Sekreteri Arıkara 

4-11-38 10 30 
4-11-38 14 30 

21-10-38 14 30 

4-11-38 14 -
4-11-38 15 -
4-11-38 14 30 
5-11-38 10 -
5-11-38 10 -
8-11-38 15 -
7-11-38 15 -
7-11-38 10 -
7-11-38 15 30 
3-11 36 15 -
7-11-38 15 -

22-10-38 10 --
22-10-38 10 30 
14-11-38 14 -

26-10-38 12 
21-10-38 13 

1-11-38 15 -

8-11-38 16 -
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a) MÜNAKASALA~ 
'tS . . ttarı 

inşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesı~ ~ 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 
1 k ~ ıııe 

13706 lira 17 kuruş keşif bedelli Uzunköprü bii~ iJ ıao 
konağınm bir kısım inşaat eksiltmesine ihale güoU ;yılı 
l5. 10.938 tarihinde talip çıkmamasına binaen 2t90 '~o 
kanunun 40 ncı maddesine tevfikan pazarlık on b~~ 1,r· 
daha uzatılmıştır. Bu işe istekli bulunan ve evvelki ıh•: te' 
da gösterilen şeraiti haiz müteahhitlerin t028 liral~l bİ' 
minat Rkçeleri ve Ticaret odası kağıtlarile birlikte .,,o· 
rinciteşrin pazartesi günü saat 15 te Edirne Nafıa 
dürlüiündeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyeoundaıı: 
1 

ı•' Kayseri tayyare fabrikasında yapılacak h3".~I• li 
14. 10.938 günü talip çıkmadığından yeniden kapah ' 'iJ ~ 
eksiltmeye. konulmuştur. Muhammen bedeli 87369 .1ı;~ı ı.~ 1 

kuruştur. ilk teminatı 5618 lira 50 kuruştur. lhalesı 11110• 

pazartesi günü saat 15 te M.M.V. satmalma kornisY'ııoır· 
da yapılacakbr. Şartnamesi 438 kuruş mukabilinde '~tııP 
İsteklilerin teklif mektublarını ve ilk teminatlarını ~e 9,ıt ·~ 
veya makbuzlarının komisyona ihale saatinden bı; rİ· 
ev•eline kadar kanunun emrettiği vesikaları verJJJe e 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: .. ı;tô' 
Adanada Seyhan nehri üzerinde yapılacak rel

0 

inşaatı, keşif bedeli 2.400.000 liradır. art•' 
Eksiltme 4 ikincikanun 939 tarihine rastlayan ~.d6,ıa· 

ba günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular umuın ınuuııılil' 
ğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
yapılacaktır. . b'' t, 

İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele proje'
1
'pro' ~~ 

yındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ~~00de' 
jeleri 50 lira mukabilinde sular umum müdürlill 

b il~ ala ilirler. rr• 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ss.750 ~,' gaP' ~ 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılac~g ~e'\ '
den en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan biitil~rıc" ~ 
katarla birlikte bir dilekçe ile nafıa vekaletine llJil ,e ~ 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alınaları ,el 
vesikayı ·ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde ıet· 
talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak ededJ•ı ,,~el 

İsteklilerin teklif mektublarını yukarıda yazıh 5 ~'( 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüiii11e 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Konya Vilayeti Su İşleri Büroıundan : p~ 
dı1'•1 ,,.,.. 

Konya merkezince Meram deresine su veren Fın 11 .ıO;ı 
sularının Meram deresine beton borularla akıtılması edifİ ~~ 
gününde ek!liltmeye çıkarılmış ise de talip zuhur .~t~ ,.,t 1 f 1 
eksiltmenin 10 gü temdidiyele 2t. I0.938 pazartesi gu~O 

11
,,;I'{ 

ihalesi yapılacağmdan istekli olanların teminat ve vesılı . .,e -
tikte ilan edilen gün ve saatte Vilayet Daimi Ene uroerı• 
caatları ilan olunur. 

) 

Seyhan Naf1a Müdürlüğünden: ~ ~. 
tııt•'1 ıııt ~ Adana Tayyare meydanı te1Viye ameliyatı keşif ııo"" 

17116 lira 48 kuruşla ve kapalı zaaf uıulile ekıiltıııeye 
11 

P 
tur. _ 

11
t 

Eksiltme 5.11.938 tıarihine müsadif cumartesi günU 
1 at' 

nafıa dairesinde yapılacaktn. . d• -
İstiyenler keşif evrakmı görmek üzere Nafıa dair-'111 

1 caat edebilirler. i~' / . . "e .,,1 isteklilerin 1238 lira 74 kuruş muvk.tem. vermesı ,1i" 
s :!kiz gün evvel Vilayete müracaatla ahnacak ehliıet " 
göıterilmeı i mecburidir. 

Nafıa Vekaletinden: 
... el .. 

. ilı1" •.d" 
Ekıiltmiye konu,an i,: Ankara Hukuk Fakülte•1 

1
,.., ı..-

inşaatıdır . Umumi keşif bedeli 939,429 lira 52 kurut 0 ~ 
hidi fıat esası Ü'lerinden 784,000 liralık kısmıdır. f .. v' 

Eksiltme 3/ l 1/938 per,embe günü saat 15 te N• 1 .ı.ıtil' 
. f -~ Yapı işleri Eksiltme Komiayonu odasanda kapalı zar 

ııO pılacaktır. rr• "' 
Eksiltme ,artnamesi Ye buna müteferri evrak 39 1 ,fılJ' 

bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğündell lı 11'" 
Elcsiltmiye girebilmek için isteklilerin 35,110 lir•!• et 

teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alanmış ehhY I' f 
göstermeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapıtac• Vf 
en az sekiz gün evvel bir istida ile istekiilerio Naf~ J' 
müracaatleri ve istidalarma en az bir kalemde 4()()0 
tinde bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptırarı 
alınmış Yuika iliştirilmesi muktezidir. Bu müddet ı• 
ka talebinde bulunmayanlar eksiltmiye giremiyecekl' 

İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 3 1 ' 
günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonu rei• 
mukabilinde teslim edeceklerdir . 
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Ankara Belediyeainden : 

)t "1ezbahada yazılacak tamirat 15 gün müddetle açık ekailtme
lconulmuştur. Muhammen bedeli 3158,40 liradır. 
ftfuvakkat teminah 2.H liradır. 

"t Ş•rtnamesini görmek iıtiyenlerin her gün yazı işleri kalemine 
''-tt:klilerin de 4.1 J.938 cuma ıünü saat 10,30 da belediye en

•nıne müracaatları. 

İstanbul Denizbank Direktörlüğünden: 

~11•nkamız Deniz Emniyet serviıine aid Rumeli Fenerindeki 
- to Has istasyonunda, Sayren binasında ve Şilenin Alacalı 
a:~lcii ile Kilyoıda yapılacak inşaat ~e tamiratın ekıiltmeai 3l 
"- 'llcitetrin 938 pazartesi günü aabah 10 da bankamız binHın
._1•111 v.e binalar •ervisinde yapılacaktır. Şartnameleri almak 
-u.'•nlerın 20.10.938 tarihinden itibaren mezkur ıerviae müraca-

rı lüzumu ilin olunur. 

Akhiaar Kaymakamltğından : 

~~lrhiıarın Kovalık mevkiinde açılacak sıtma mucadele kapalı 
~ıyat iti 8.fllğıdaki şeraitte kapalı zarf uaulile münakasaya çı· 

lbıthr. 

~~~makamlılda mevcud plan ve maktalar dahilinde Kovalılı 
li....-.1t1111e 20.Stt3 metre mikib teprak hafri 40 kuruıtan 8357.21) 

r"· 
~1~.ilin tarihinden itibaren 20 gün içinde Akhisar Kaymakam-
"- •nasında Komisyon huzurunda 3 . 11.938 tarihinde perşembe 

: ıaat 16 da yapılacaktır. 
"-te edeli keşfin yüzde 7,5 tu nisbetinde naklen uya hükumetçe 

'it! ber bir banka teminat mektubu ibraz edilecektir. 
ıt Gteahhidler bu gibi itleri yaptığına dair Komiayona vesika 
"t' ·ı tı e mükelleftirler. 

Galatasaray Lisesi Alım Saba Komisyonu Başkanlığından: 
Keşif bedeli İlk teminatı 
Lira K. Lira 
2439 71 183 Teminat ve tadilat 

'-C.ıatasaray Liseıi Ortakiy tubetii binası dahilin~e yapılacak 
) 

1 
Ve keşif bedeli ~e ilk teminatı yukarıda yazılı tamiratın 

...: 93 pazartesi günü yapılan eksiltmeaine verilen fiat yüksek 
""-ldiitünden 27 10 938 perşembe günü saat 10.30 da ihalesi ya-

1.•k Üzere eksiltme IO gün uzatılmıtbr. 
' te~lılerin en az 1500 liralık bu i~e b~~zer it yaptıklarına 
~ti daıreJerinden almıı eldukları veıikalara i ,tinaden Nafıa Di
>t~ rliitünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alanmış ehli
"- •nıe. ve yeni ıene Ticaret odası ve.ikası ve teminat makltu-

beııı gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

ı_ l\e,if bedelı 7815 lira 54 kuruştan ıbaret bulunan Etimesgut
~eteoroloji istasyon bınasmın inşası 5.11.9 8 cumartesi gunu 
~ )' IO da Vilayet binasında toplanan nafıa komisyonunda ihale 

Q:ılınak üzere açık ekıiltmeye konmuştur. 
~ inıaatın 4800 liralık k11mı 938 mali yılı bütçesinden ve. 

l4 kalan kısmı da 939 mali yılı bütçeainden ödeaecektir. 
~" '-vakkat teminat miktarı 656 lira 11 kuruttur. istekliler mu' :t ~eminat mektubu veya makbuzu ve Ticaret Odaaı vesika
~ ' •rlıkte aözü geçen gün ve uatte Nafıa komisyonuna gel
~r· ı. 

~ Nazilli BelediyHinden : 
~ 1ı'ı1Uı'de belediyece yaptırılacak olan 17400 lira bedeli kesifti 
\ 1"•11 2490 No. lu artırma ve eksiltme kanununun hükümleri· 
\, t<>re kapalı zarf uıulü ile 17. I0.938 de eksiltmeye konulmuş-
\)' b•leıi 7.11.938 pazartesi S!ÜnÜ saal 16 da Nazil!i belediyesin
~ ~Pllacaktır Müteahhıtler fenni şartname ve projeleri mecan

elediye daireainden tedarik edebilirler. 

1ar, Khnik ve ispençiyari alat: . .. 
L t,d. Edirne Yiliyeti Daimi Encümeninden : 
,.~~~rrıe Sıhhat e içtimai Muavenet Müdürlüğü tarafından köy
~· 1 11tmalı halka meccanen verilmek üzere 20 kilo klarümai
~~ '"in pazarlıkla salın alınacaktır. İsteklilerin şartnameyi gör-

ı, •e. pazarlığa iştirak etmek ünre 60 liralık teminat makbuz
\;,~•rlikte 28.10.938 cuma ~ünü saat 11 de Vilayet daimi en

•ne ~elmeleri. 

l b •• * 
~ ~ oratuvar malzeme ile kını}• ecza,ı alınacaktır. Bak: 
~kıflar Dire . ilfu larma. 

Le: 

~k, HavaKazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzcm.) 
b 

t\rlet Demir Yolları ve Limanları İşletmesi Umum 
~ İdaresinEien : 

l\.Qtıhammen bedeli 1400 lira olan 700 metre 3X4 m m'.! 
\)d ·~. yeraltı kablosu 4. 1 1 .938 cuma günü saat 10.30 da 
"ic •rpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 

Q •ksiltme ile satan alınacaktır. 
~t '1 işe girmek isteyenlerin I05 liralık muvakkat temi

,~t kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gü
&'•tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
t.~ işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak 

11tıaldadır. 

~ Orman Koruma Genel Komutanlıtından : 
~ -•.r.ı Koruma Genel komutaahfının Zeytin burnundaki ta-
) bıııaıının Elektrik tesisata tamir veya yeniden inf8 ıure 

~Ptıralacaktır. TesiHt mahalliai yerinde ve keş'f projeleri· 
tada Topçular caddeai 176 No. da Ormaa koruma Genel 

.9~htı Anbar binasındaki komisyonda rörmek lazımdır. 
ı-... günü saat 12 ye kadar her gün ıörmek mümküntliir 
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M0NAKASA GAZETESi 

Milli Müdafaa Deniz Merkez Satınalma Komiayonundan: 

Tahmin edilen bedeli 85 bin lira olan bir adet imli 
Jenereytörü 24.10.938 tarihine rastlayan pazartesi gunu 
saat 1 1 de vekalet binasındaki komisyonumuzda kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuftur. 
Muvakkat teminatı 6J75 lira olup sartnamesi 425 ku

ruş karşıhğmda komisyondan alınabilir. 

lstenbul Telefon Müdürlüğünden: 

15. I0.938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 ı de 
ihalesi yapılamayan 3973 lira muhammen bedelli lstanbul
Sofya telefon devresi rödresörü 15. 11.938 salı günü saat 
14 de pazarlık ıuretile mubayaa edilecektir. 

İlk teminat 298 liradır. Şartnameleri her gün levazım 
amirliğinde görülebilir. 

• • • 
14 adet elektrik motörü alınaca~tır. Bak: lahısarlar U. Mild. ilan

larıaa. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. -
Konya Bölıe Sanat Okulundan: 

Tutarı Muham. fiyatı % 7,5 tem. 
lira kr. lira kr. cins ve miktarı lira kr. 

1054 17 62 takım harici elbise 79 05 
350 2 50 140 

" 
it elbisesi 26 25 

405 5 40 75 çift Beykoz iakarpini A 
kalite 30 37 

658 25 5 25 125 
" 

Beykoz poıtalı 49 22 
288 9 32 adet lınıa palto 21 60 
192 1 60 120 ,, frenglSmleti kravatile 14 40 
90 45 200 ,, tire fanila kıaa kol 6 75 

130 50 260 " patiaka don 9 75 
132 1 65 80 " 

kasket 9 90 
9l 3 50 26 ,, yün fanila 6 82 
25 25 100 ç"ft tire çorap 88 

---
3413 25 
1750 35 45-50 ton simi kok 131 25 
----

5163 25 
Bölge Sanat Okulu yatılı talebesi için yukarıda yazılı 12 ka

lem giyim etyaaı 15. I0.938 tarihinden itibaren 15 ~ün müddetle 
açık eljsiltmeye konulmuştur. Ekailtmeye ıirecekler Ticaret oda· 
ıında kayıtlı bulunmaları yüzde 7,5 teminat parasını veyahut ban· 
ka mektubunu 2490 sayılı kanuna göre bir gün evvel Maliye vez· 
neaine yatırmaları lizımdır. 

İhale kültür direktörlüğü odasında 4.11.938 cuma nünü saat 
lO da yapılacak, nümuneleri görmek ve teraiti anlamak isteyen• 
ler hergün okul idaresinde miracaat etmeıeri ilin olunur. 

Ankara Emniyet Müdürlüfi'llden: 

Muhammen Fi. Teminatı 

Cinai Miktarı Lira 
Sivil elbiae 185 takım 22 

İhaleai 25.10.938 salı günü saat 11 de yapılacaktır. 

Lira 
306 

Yukarıda yazılı elbisenin eksiltmeıi bir hafta müddetle temdit 
edilmİftİr. isteklilerin fÖsterilen ~ÜD ve aaatte müdüriyette top
lanacak komisyona gelmeleri. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

Muhammen iık temi- Kırdırm.snın Hangi oku-
bedeli nah gllnü aaati la ait ol-

Cinsi Azı Çofru Lira K. Lira K. duğu 

Takım 

Elbise 190 2IO 15 50 245 50 2.l 1.938 15 E.Ö.H ve 
Liıe 

iskarpin 180 225 çift 4 67 SO ,, ,, Kız ,, 
Çorap 360 450 ., 65 22 ,, ,, ,. ,, 
Kumaş 250 330 M. 4 30 106 50 ,, ,, ,, ,, 
Saten 350 450 ,, 1 10 37 25 " ,, ,, ,, 

Dairemize bağlı Liae Kız ve Erkek Ötretmen okulları talebe· 
sinin ihtiyacı olan cin• ve miktarları yukarıda yazılı riyim etya 
ıı 15.10.938 tarihinden itibaren 15 ~ün milddetle açık eksiltmey~ 
konulmuştur. lsteklilHin 2490 sayılı kanunda yazılı hükümlere 
göre belli 1rün ve Hatlerde teminallarile birlikte dairemizde top· 
lanacak komisyona relmeleri ve ıartları ötrenmek için de okul
lar idarelerine batvurmaları ilin olunur. 

Hayvan Satlık Memurlara Te Nalbaad Mektebi 
MG.ıGrlütlnden: 

Mektebimiz talebelerine yaptınlacak 26 takım elbwe ve 28 a
ded paltonun aima•e ve prtaam•i nçhile yaptuılmuı açık ek
siltmiye koaulmuftur. Tahmin bedeli 1021 lira 80 karuf, ilk te
minab 76 lira 85 kuruıtur. Eksiltme 7.11.9.18 tuibiae rasthyan 
pazarteai günü saat 15.30 ta Cağalofluacla YObek Mektebler 
Muhaaebeeilitindeki kemi9yonc&a yapılacaktır. NGmune ve şart
nameler hergiln Selimiyede mektebde görülebilir. lateklileria 2490 
sayılı kananda yazılı belselerle beraber komiayona ıelmeleri. 

Kereste, tahta ve saire 

• • • 
8m3 kestane tab•aaı alınacakhr. Bak: P.T.T. Fabrika Mld. ilia

larıaa. 

Sayfa 3 

,----------------------------~ İstanbul Belediyesinden: 
Fen itleri müdürlüğüne lüzumu olan ve hepaine 100 lira 

bedel tahmin edileu 400 tane ampul pazarlığa konulmuştur. 
Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 7 lira 50 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21.10.38 
cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır

lar. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
İstanbul Gümrükle ri Başmüdürlüğünd n: 

Aşağıdaki işler 24.10.938 pazartesi günft saat t 1) da pa
zarlıkla ıhale edileceğindf'n isteklilerin Başmüdürlükteki ko· 
misyona müracaatları ılan olunur. 

1 adet 160X 115 ebadı 1da karaağaç kaplamadan evrak 
dolahı. Lira 70 

Başmüdürlük biııasının zemin katındaki hanim ve camlı 
bölmelerin cilası. Lira 248 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Kemiıyonundan: 

Ankara garnizon birlik ve müeaseHleri için Ankara iıluyo
nuna gelecek madeu kömürünün muhtelif birlik ve müesaeaelere 
aakli eksiltmesinde teklif edilen fiyat amirlikçe pahalı görüldü
tünden 22.10.938 ıaat l 1 d~ pazarlıkla eksiH:meai Ankara levazım 
i•irliğ'i aatına1ma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedelı 11461 lira 50 kuruştur. lık teminatı 859 li
ra 73 kuruıtur. Şartuamesi komiıyonda görülebilir. 

~ahrukat Benzin-Makine yagJart ~ 
Afyon Kor. Satınalma Komiayonundan : 

Aşağıda miktarları yazılı benzin, vakum yağı, gaz ~lı~acaktır. 
iıteklilerin pazarlıtı yapılmak üzere 21. 10.938 cuma gunu Hat 14 

de komiayone müracaatları. 
Kilo 

4600 benzin 
460 vakum yağı 

45 ıaz yağı 

Ankara Levazım Amirliti Satmalma Komiıyonundan : 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri içia 10000 kil.o gaz 
yatının açık eluiltmesi 12.11.938 aaat 11 de Ankara Lv. Am. sa
tınlma kemisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bede\i 2070 lira ilk teminatı l55 lira 25 kuruştur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satına\ma Komisyonundan : 

288461 ki1o ispirto mahlütu benzin kapalı zarfla eksıltmeve 
konulmuştur. Beher kilosuna 26 kuruş fiat .tahmin edilmiıti~. Ek
siltmesi 4.11.938 cuma günü aaat ~dedir. ilk teminat 5000 lıradır. 

Afyon Viliyetinden : 

Açık uıulle ekıiltmeye konlduğu evvelce ilin edilen Nafıa ida
resinin ıilindirleri için alınacak 1826 lira 60 kuruş muhammen be
delli 12000 kilo motorin, 150 teneke vakum, 4 teneke gaz, 2 te
neke benzin, 30 top fiti , 70 kilo üstüpü, 30 kilo greae istekli çık
madığından 26.10.38 çarşamba günü saat l5 de daimi encümende 
ihale edılmek üzere açık usulle eksiltme ruuddeti uzatılmıtbr. 
Şartname nafia müdürlüğiinden alınabilir. Muvakka~ t~mi~at. 135 
lira 9:) kuruştur, isteldılerin ticaret o:lası kayıt veıukasıl~ bırlıktt!· 
daimi encümene müracaatları. 

Ankura Belediyesinden 
OtohGa idaresi için alınacak 1.5 ton valvalin yağı 15 fÜD müd-

detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 390 liradır. 
Muvakkat teminatı 29,25 liradır, 
isteklilerin 4.11.938 cuma günü saat 10,30 da belediye eacü-

menine müracaatları. 

Orman Koruma Gene1 Komutanlıtından : 
Zeytinburnunda yeni taşekkül eden Orman koruma genel ko

mutanhtı taliıngihı ihtiyacı için pazarlıkla 90 ton slSmikok müba
yaa edilecektir. Şartname ve enl\fa görmek iıtiyen toliplerin 
2 l.10.938 cuma günü saat 10 a kadar Galatada fopçular cadde
sinde 176 No: da Orman koruma genel komutanlık ambarına mü
racaatları. 

• • • 
5600 kilo gaz yağı almacaktır. Bak Erzak ıütunuada Çanakkale 

Jandarma Satınalma Komisyonu ilanına. 

••• 
45-50 ton sömikok alınacaktır. Bak Mensucat ıütununda Konya 

Bölge Sanat Oltulu ilanına. 

Müteferrik 
Afyon kor satınalma Komiıyonundan: 

Beden budları afağıda yazılı 4:7 yaşında olmak üzere 50:65 
katır pazaırlıkla aatın alınncaktır. 

Alınacak katırlardan erkek olaular ibda edilmit olacak ve do· 
nu kır olanlar abnmıyacak koyu kır ve müıtekatı dunund!l bulu· 
nan katırlar alınacaktır. 

Satın alınacak katırlar 72 aaat mütahede altında bulundurula· 
cak ve her türiü hastahklardan ve görGnür ayıplardan temamen 
ari olacaklardır. 

Katır alımına l· 11-938 ıününllen itibaren batlanacaktır. Bu 
busuata fazla malümat almak isti) enlerle yazılı vasıfta katır o
lupta satmak iıtiyenlerin her gün iş saatında Afyonda ukerl aa
hnalma komiıyo11una müracaatları. 

Cinsi Beden yüksekliti 
katır 14~150 s. 

Göj'üı çevresi 
165·170 •• 



Sayfa 4 

Zirut Vektıletinden: 

On adet dolablı orak makinesinin muhammen fiyatı 1700 lira 
ve ilk teminat para11 128 liradır. 

On beş adet taraklı orak makinesinin muhammen fiyatı 2775 
lira ve ilk t~minat paruı 209 liradır. 

Üç adet çayır ve üç adet el ot balya makinesinin muhammen 
fiyatları 810 lira ye ilk temınat parası 61 liradır. 

İkiyüz adet Oliver sistemi yerli döner kulaklı pulluğun mu
hammen fiyatı 4000 lira ve ilk teminat parası 300 liradır. 

Yetmiş b~ş adet pülverizatörün muhammen fiy•tı 1050 lira ve 
ilk teminat parası 79 liradır. 

İki }'ÜZ elli adet madeni yayığın muhammen fiyatı 2500 lira 
Ye ilk teminat parası 188 liradır. 

Binbeş yüz adet budama makası ve binbe,yüz adet aoı çakı
ımm muhammen fiyatları 4500 lira ve ilk teminat parası 3.18 liradır 

Üç adet petek yapma kalıbının muhammen fiyatı 96 lira ve 
ilk teminatı i liradır. 

Beşyüz altmış kilo muhtelif sebze tohumlarının muhammen 
fiyaiı 8IO lira ve ilk teminat parası 61 liradır. 

Yakarıda isim miktar ve muhammen fiyatları yazılı malzeme 
kıaım, kısım açık eksiltme ile alınacaktır. 

Bu malıtemelerin şartnamesi ayrı, ayrı olarak Ziraat Vekileti 
Ziraat umum müdürlüğ'ünden parasız verilir. 

Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin, müuakasa günü olan 
2.11.938 tarihine mesadif perşembe günü ıaat 15 e kadar ilk te
minat mektublarile sahnalma komisyonunda hazır bulanmaları 

ilin olunur. 

Devlet Demir Yolları İkinci İş~etme Müdürlüğünden: 

Şartname,inin tadilı dolayısiyle eksiltmesi tehir edilen apğıda 
yazılı malzeme bu kere yeniden açık eksiltmeye konulma,tur. 

İhalesi 8.11.938 tarihine rastlayan salı a-ünü saat 15 de Anka
ra'da ikinci işletme binasında toplanacak komisyonda ayrı ayrı 

yapılacaktır. 
İsteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminatlariyle kanu

nun tayin ettiği vesikalarını hamilen muayyen olan gün ve saat
te komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Şartnameler ikinci isletme kaleminde parasız verilmektedir. 
Muh. Munk. 
bed. tem. 

Cinsi Miktarı Lira Lira K. 

Yozgat kireci topaç 224 ton 2700 202 50 
Marsilra tipi kiremit 2351 O adet) 
Mahyalık kiremit 1600 • ) 1522 114 15 
Birinci nevi tuğla 95000 " ) 1140 85 50 

LLeler Alım Satım Komi yonundau: 

Komi yoııumuza bağlı Ercnköy Li e::-ıinin Çamlıcadaki ;;;u
lıesinin ihtiyacı olan 2600 kilo pamuğu açık eksiltmeye kon
muştur. 

Ek iltme 2.11.938 ça~amba giinii aat ]4,4S de l tanbul 
Kültür Dırcktörlüğü binası iı;indc toplanan komisyonda ya
pılacaktır. 

Beher kilo tahmin bedeli 42 kuruş ilk teminatı 82 li· 
radır. 

l...ı ·kliler bu gihi işler yaptıklarına dair Ticaret odasırıın 
938 yılı vec;ika-ı v~ ilk teminat ıııakhıızlarile birlikte belli 
giin \'e saatte .:ıözii geçen komisyona gelıneJ<;rİ. 

Tı•ıninatlar li~cler muha:scbeciliğinc yatırılacaktır. Niiınu· 
ne ve ~art:~amelcri görmd" i:-;teyenlcrin Galat ımrny li:sesin<lc 
Komisyon ~ekreterliğine müracaatları. 

Maliye Vekaletinden: 

Açık ektıiltmeye konularak alınacağı ilan olunan yirmi bin 
metre kanaviçeye istekli zuhur etmemesinden dolayı nümune ve 
şartnamesi değiştirilerek 4.11.938 cuma günü saat 15 te levazım 
müdürlüğündeki e-ksiltme komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 
tekrar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli üç bin ve muvakkat temioah iki yüı. 
yirmi beş liradır. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dolmahçede 
Maliye evrakı matbua ambarı memurluğunda görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad.lelerinde ya
zılı belgeler ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Anl:ara Belediyesinden : 

T emi:zlik işleri içın 6000 adet çalı süpergesi 15 güa müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bedeli m11hammeni 720 liradır. 
Muvakkat teminatı 54 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her rün yazı işleri kalemine ve 

iı>teklilerin de 4 teşrinisani 938 cuma rünü ıaat on buçukta belediye 
encümen ne müracaat eylemeleri. 

•• * 
1 adet firezeli el traktörü alınacaktır. Bak lnhisadar U. Müd. 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Eliıığ Tümen Satınalma Komisyouundan: 

Elazığdaki bırliklerin ihtiyacı olan erzaklar aşa~ıda yazılı gün ve 
santlerde kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartnamesi Elazığ tüm . sa. 
al. lco. da görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat evvel ko. na vermeleri. 
Kıtası Cinsi Miktarı Muh. B. Muv. T. ihale Hafi 

Elazığ 

H&lzat 

Elazığ 

Elazığ 

kilo lira lcr. lira kr. 
un 660000 85800 6435 
sadeyağ 15000 14250 1068 75 
sabun ııooo 5500 412 50 
ıadeyığ 18000 16560 1242 

10.11.38 9 
10.11.38 11 
10. 1138 10 
10.11.38 10 

MÖNAKASA GAZETESi 
= 

• *• Tümeıa Elazığdaki birlikleri için ışsfıda yaz.ılı erzaklar 5.11.38 
cumartesi rliDü aaat 10 da Elazığ tüm sahnalma komiayonunda kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi lcomiıyonda görülür. 

Miktarı Cınsi Muh. be. Muv. tem. 

88000 
33000 

bulıur 

pi rint 

lira kr. 
7920 
7260 

lira kr. 
594 
544 50 

Sıvas Tümeni Satınılma Komisyonundan: 

Sıvastaki birliklerin hayvanatı için kapalı zarfla al1n11cak yemlerin 
listesi aşağıya yazılmıştır. Şarlnımeai Sıvu tüm. sa. al. ko. da görü
lebilir. lo;teklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vcsıikle birlik
te teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Sı· 

vaata tüm u. al. ko. il& vermeleri. 
Miktarı Cinsi Betteli ilk tem. ihale gün aaıt 

kilo lira lira 
240000 yulaf 14400 1080 3. l 1.38 perş. 11 
240000 arpa 12000 9CO 3.11.38 perş. 15 
260000 kuru ot 10400 780 4.11.38 cuma 15 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığındaa: 

Tutarı Tahmin F. Miktarı İlk tem. 
lira kuruş kilo lira kr. Nevi 

1320 132 1000 99 Kaymek 
1040 52 2000 Kay111 Malatya çekirdeksiz 
247 19 1300 111 53 Kuru (b;üm çekirdeksiz 
200 20 1000 " ,, Rezaki 
660 22 3000 Elma Gümüşane 
625 25 2500 " Amasya 
150 10 1500 133 88 " İnebolu 
350 10 3500 Ayva 

Galatasaray Listesinin mayıs 1939 sonuna kadar ihtiyacı olan 
nevi miktarı, tahmin fiatı, ilk teminatı, ihale gün Ye saati yuka· 
rıda yazılı erzakların İstanbul kültür direktörlüğ'ü binasında Lise
ler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Bu işe girecekler şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve 
Ticaret odasının yeni ıene vesika ve teminat Makbuzlarile belli 
rün ve saatte komisyona gelmeleri. 

latan bul C. Müddeiumumiliğindeo: 

İstanbul ceza ve tevkif evleri hastahaneleri için alınacak süt 
4. 10.938 tarihinden eksiltmeye konulmuş ise de komisyon teşek

kül edemediğiuden tekr"r eksiltmeye konulması zaruri görülmüş 

olduğundan 9400 kilo halis inek sütü 12. I0.938 ~ünündan itibaren 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

Sütün muhammen bedeli 9401ira. muvakkat teminatı 70 lira 50 
kuruştur. Eksiltme 27.10.938 perşembe günü saat 14 de Sirkecide 
A~ir efendi sokak 13 numarada İstanbul Adliye Levazım Daire
sinde yapılacaktır. Eluiltmeye girecekler şartnameyi tatil gönün
den maada her gün Adliye Levazım dairesinde görebilirler. 

Diyarbakir Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Eksiltme on gün uzatılarak 'l.7 9 938 aalı 2ünü saat dokuz da 
açık ehsiltme ile ihale edileceği ilan edilen 6000 kilo nohuda ta· 
lip çıkmadı5ından bir ay i ;inde pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 315 lira muvakkat teminatı 25 lira 63 ku
ruştur. 

Evaaf ve şartnamesini istekliler her gün mesai ıaatlarında Di· 
yarbalur levazım amirliği satınalma komisyouunda görülebilir. 

27-10-938 perşembe a-ünü saat ona kadar istekliler kanunun 
teabit olduğu vesaik ve teminatları ile birlikte her gün mesai 
saatlarında komisyona müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

Bayramiç Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Bayramiçta bulunan kıtaatların ihtiy nçla n içi o aşağıda cins 
ve miktarı yazılı 22000 kiio birinci nevi sadeyağ kapalı zarf usu
lile eksiltme} e konulmuştur. 

Eksiltme Bayramiçte askeri gazinosunda 2.11.938 çarşamba 
günü Hat 14 de aatınalma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Teminat mektubları tam saat 13 te komisyona makbuz muka
bilinde teslim edilmiş bulunacaktır. 

Miktarı Tutarı Muvak. teminatı 
Cinsi kilo lira lira 

Sadeyağ 22000 22000 1650 
İhalesi 2.11.938 çarşamba günü saat 14 de &tapalı zarfla yapılacaktır 

Çanakkale Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Cinai Mıktarı Tutarı Muv. T. İhale Günü sekli 
L. Kr. L. Kr. T. 

Gaz yağı 5600 1008 00 75 60 ~8.10-938 Cuma 15 de açık 
Şehriye 3600 720 00 54 00 ,. " ., ,, ,, 
Kuru erik 7300 1971 00 147 83 • " ,, " " 
Beyaz pey. 5600 2800 00 210 00 ,, " ,, " " 

Çanakkale J. Alayına bağlı üçüncü J. taburla kirazlıda bulu
nan birinci Jandarma taburun 31 ağustos 939 sonuna kadar bir 
yıllık ihtiyaçları bulunan yukarıda yazılı dört kalem erzak hizala
rında bulunan günlemeç ve günlerde J. Alayı aatınalma komisyo
nunca eksiltmesi yapılacaktır. 

Taliplerin teminatlarile muayyen olan günlerde müracaat et 
meleri. 

Şartnameler paruız olarak komisyonda görülebilir. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

17. 10.38 tarihiade açık eksiltmeye konulan 2500 kilo sabuna 
istekli ırelmediğinden ayni şartlarla 27. I0.38 günü saat 15 tc tek
rar açık eksiltmeye konulmuştur. 
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Afyon Kor Satınalma Komisyonundan: 
~an toll 

Kor merkez kıtaatı için her ay 30 tondan 12 ayda .:JU'' ele· 
buğday komisyondıt bulunan evsaf ve şeraiti dahilinde açık 
sillme ile öğütülecektir. 

1 
• 

Açık eksiltme 2.1) .38 çarşamba rünü saat 14 de kor satın• 111 

komisyonunda yapılacaktır. 1 "ıırütOI 
Buğdayın beher kilosunun yazılı evsaf şartlarına röre o•. ti 

ücreti 1 kuruş 40 santim tahmin edilmiştir. Yıllık üğütme ucre 
tutarı 5040 lira olup muvakkat teminat 378 liradır. 

Kastamonu Bölge San' at Okulu Direktörlüğlinden: 
s t•• 

Okulumnz parasız yatılı talebelerinin ihtiyacı için 27 .s.93 .,, 
rihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye konulan .,, 
20.9.938 tarihinde ihale edileceği ilan olunan aşağıda rnikt~r 1'•• 
nevileri yazılı 3 kalem erzaka talip zuhur etmedij'inden ınun;ıeıs 
aa müddeti 10 gln temdit edilerek 3.10.938 gününe talik ~ 1 

111 
ve bu müddet z.arf ında da yine talip zuhur etnaemeıine bıo• .,e 
açık eksiltmenin 5. I0.938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ga• 
pazalık suretiyle ihaleaine karar verilmiş olmakla taliplerin bet 
okul idaresine bat vurmaları ilan olunur. 

% 7,5 Teminatı Tutarı Mıktarı Cinai 
L, K. L. K 

206 25 2750 2500 Kğ. 

300 " 
600 " 

Sızdırılmıı .. de 1:.~ 
Zeytin tanesi AY"~ 
Edirne peyniri tell 

il 81 157 50 
27 360 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalm• 
Komiıyonundan : .101, 

Bir kilosuna 4,5 kuruş fiat biçilen 50000 kilodan 7?00° k~~ 
kodar kuru otla bir kilosuna 1,5 kuruş fiat tahmin edılen ,,. 
kilodan 60000 kiloya kadar samana ait açık ekıiltmesinden paı 
lığa tahvilen 4. l 1,938 cuma günü saat 10 da satın alınacaktır, ııf' 

Şartname paraaız komisyondan alınabilecek olan bu paı•' ef' 
girmeh istiyen\erin 303 lira 75 kuru,luk teminat makbuı "b•r 
banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri ile komiıyonuD• 
vurmaları. 

İzmit Tümen Satınalma Komisyonundan: ~· te 
Adnpazar, Tuzla ve Gebze mevkileri için alınacalıt unlar•o.9~ 

lif edilen fıyatlar pahalı görüldüğünden 2 inci pazarlığı 21.ı osi1'' 
cuma günü saat 16.30 da yapılacaktır. Unların mevkileri "~t••~· 
tarları aşağıda yazılıdır. Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayn ~u ıe''' 
bitlere de ihale edilebilir. Şartnamesi Ankara İst. Eskişe~ır I te~· 
zım amirliği satınalma komisyonundadır. istekliler görebil~r· : ..... 
lilerin belli gün ve saatte İzmitte tüm satıualma koın1•Y0 

müracaatları ilk teminatla birlikte. . tıdlit11 

M h f · Tutarı ilk 

fuevki 
Adapnzar 
Tuzla 
Gebze 

Kilo 
200,000 
60,000 

100,000 

u am. a. lir• 
kur. aa. lira 62 
il 05 22150 16 
1 l 38 6828 

512 

l I 37 11370 
854 

Konya Kor. Satınalma Komisyonundan: g38 ,a· 
Akşehirdeki kıtnatın ihtiyacı olan 150000 kilo un 3 10 6,aı

1 

nü yapılan kapalı 2arfla eksiltmesinde yerilen fiyat pahalı ~• ~I' 
düğünden 11 IO 938 gününden itibaren bir ay içinde pazar~ 1•• 
rakılmıştır. Birinci pazarlık 21/10 938 cu~a günü saat il ~"~-~ 
pılacaktır. Şartnamesi Konyada kor ve lstanbul Ankara 1o.r 
S. A. K. Rs. de istekliler görebilirler •. Muhammen tutar• cııtP' 
lira ilk teminat 1237 lira 50 kuruştur. isteklilerin 21 JO 938 
günü aaat 11 de Konyada Kor. Sa. AI. Ko. da bulunmalar•· 

b) ÜZAVEDEL~ 
- •• dpll: 
mirhğın 1 Devlet Orman 1 letnıe~i Karablik Hevir 

' • şdt 
KaraLükte Köprübaşınclaki depoda istif edilmiı 1425 1 rıl' (011 

muadili 824 metre ınikab 067 desimetre mikab çanı 
ğu açık artırma ile satılacaktır. 

Toınrııklnrııı ayrwa haş kesmt: payları 
lan so, ulınuş olup hacim kabuk ıız orta 

bıl~· 
mevcut ,.e k~11ll ~ 

U··zcrı kutur 

lrnsaplan mıştp·, ı.ı111ıl 
Tomruklara aİLI salış Şdflırnıııc.si An_ka.r~ la Oı nıarı b••' ,r 

miıdürliiğünde ve orman başmiıhendı. lığınde 1.s•.n" 
'Zonguldak Orım n hnşrniılw·ıdisliklerinden görülebıhr· '/: 

Toınrukların muhammen bedeli 12 lir.:ı ~5 kuruştı.ı{İ.a 
1 teklilerin yiizde 7,5 muvakkat pey akçesile 1 · 8ııe'1 

giinü saat 15 te Kurahükteki Revir merkezine mür8011 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünrlen "" 
"·1 k . N·::ı' 1•' K ıı rııçeşme antreposnnda bulunan '" ezat · aııne. 11ı•' 

il B 1075 marka 1/10 No. kanuni ::;ikleti 193 kıl~ g~ıı~ 
ğmdıı 943 lira değerinde elektril..: ampulü 21. L0.:9 tı; :1, 
saat l3 te Sirkecide Reşadiye ı~arldesindeki gümru"-

8 ~sıı11, 
tonunda l549 sayııı kanun mucibince ve 2490 sayılııscıJ~ıı 
nun hükümleri dairesinde açık artırma ile dahile sııtı·1e aıı 
isteklilerden yüzde 7.5 pey akçesi makbuzu ile malı111, ı1e 
van tezkP.rcsi aranır. Pey akçelerinin saat 12 ye kat 
neye yatırılma ı mecburidir. ---

C. H P. Genel Sekreterliğinden: 

Partiye ait açık (Krayıler} ml\rka otomobil açık 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 250 liradır. 
Otomobili görmek istiyenler her gün 

Kazım Yay'a müracaat etmeleri. 

l' 
,.,e~ 

Parti kalorifer ıl 

İhale 8.1 1.938 salı günü sr.a t 16 da Parti 
ıır•te' 

Genel S• 
binasındaki komi,yonda yapılacaktır. o-

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin belli gün Ye saatt• .,.,ııJ"" 
kuz lirahk muvakknt temioatlariyle komisyonda baıır 
ları. 
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btanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Kıymeti Pey parası 
Lira Kr. Lira Kr. 

1199 00 89 93 
~ Vefada Darülhadis mahallea!nin İmaret sokağında 4 No. lu ve 
lt~ttıucibi çap 279, 75 metre murabbaında bulunan şeyh Vefa İma· 

•rıası 15 gün müddetle açık artbrmaya çıkarılmıştır. 
'at ihalesi 24.10.938 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden 
llı~klilerin İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğii Mahliilit kalemine 
~caatları. (7263) 

P.T.T. Fabrika Müdürlüğünden: 
~·Sekit metre küp iyi cins kestane tahtaaı şartnameainde yazıla 

ıf hçhile bıçkıaıle beraber açık eksiltme ile satın ahnacaktar 
fl6 Muhammen bedeli 640 lira 80 kuruş muvakkat teminatı 48 lira 
) kuruştur. Ekailtme 5.11.933 cumartesi günü sabahı saat 10 da 
'Pılacaktır. 

1• l'aliplerin şartnameyi görmek için her gün eksiltmeye girmek 
r~~tl de temipat makbuzlarile birlikte muayyen fÜn Ve saatte fab· 

•da müteşekkil komiayona müracratları. (7673) 1- 4 

"---------~~~--~~~ 
l 

İatanbul Belediyesi 
~AMİL SAYAN Şehir Tiyatrosu 

Ş4pKA ve BAYAN TERZİSi 

Sıparıt kabul edilir 

&ij-k -
Yu çarşı, Kalpakçılar N. 156 

İSTANBUL , ___ 
--------

~tiyaz aahilti •• yuı iJleri 
lliJ'titt()rü: 1 uneil Girit 

8-aıldığı 'ler: ARl UN Baaune" 
Caiatn Billür aok Nf) tıı 

• 

iv. 

! !/ı,' 1. ·l' 11ı'li/ 
/1'1'11111J1'1!'1'1ı·1ıı 

ıl!lilll 

Bu akşam 

aaat 21,30 da 

K OMEDi KISMI 

Yanııslıklar Komedisi • 

Yaz~n: 

Şekspir 

3 perde 

Türkçesi 
Avni Givda 

M0NAKASA GAZETESi 

- . ,, ,, ,, .. ,, -
D.D.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN 

( . 
Muhammen bedeli 22000 lira olao Haydarpafa Limanında bu

lunan ve mütemadi cereyanla çalışmakta olan vinç ve tranabor· 
dörlerin bütün elektrik teıiaatını mütenavip cereyan teaisatana 
tahvil işi 2.12.938 cuma günü aaat 15 te kapah zarf uıulile An· 
karada İdare binasında ekailtmeye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veaikaları ve buna benzer işler için alınmış 
Nana ehliyet veaikı111 ve tekliflerini aynı gün aaat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(7505) 2-4 

••• 
Muhammen boedeli 1706 l 2 lira olan (5) kalem abdeathane ve 

hamam malzemesi 3.11.938 perşembe günü aut 10,30 da Haydar· 
paşada gar binası içindeki Komisyon tarafından açık: eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun ta} in ettiği vesaik ve 127 li
ra 99 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme rünü aa· 
atine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ail f&rtoameler Haydarpaşada gat binası içindeki Ko
misyon tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7507) 2-4 

• 

Istanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Cinai Miktarı 
Muhammen 

bedeli 

Laboratuvar malz:emeai 100 kalem 1000 lira 
450 n n kimya eczası 50 n 

ilk İhale 
teminat günü 

75 lira 31.10.938 
33,75 n pazartesi 

saat onbet 
Guraba hastahanesi Tıp fakültesi dahiliye aoririyatı laboratu

varı için lüzumu olan ynkarıda cina ve miktarlara yazılı malzeme 
ve kimya eczası ayrı ayrı açık ekailtmeye konulmuştur. İhalesi 
yukarıda yazılı rün ve aaatte İstanbul Vakıflar Brşmüdürlük bi
nasında toplanan Komiayonda yapılacakbr. Şartnameleri hergün 
Levazım kaleminde görülebilir~ (7556) 

1 1 n hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Muham. bedeli Mu vak. 

" beheri tutarı teminatı Eksitlme 
'-İn · ~ Miktarı L. K. L. K. L. K. 
~.1ektrik ~otörü 14 ad. 40 560 .. 4'2 :.:. 
•rezeli el trak- 1 ,, 750 - 56 25 
lörü 

sa atı 
15 30 
16 

k· 1- İdaremizin İzmir tütün fabrikası s!gara paket ma· 
l~tı~ları için 14 adet elektrik motörü ile Maltepe Ensti
b' su İçin 1 adet firezeli el traktörü şartnameleri muci· 
'ilce ve ayrı ayrı pazarhk usulile satın alınacakbr. 
~ IH- Muhammeu bedellerile muvakkat teminatlara hi· 

;ı aranda gösterilmiştir. 
b· lll- Eksiltme 5.Xll.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
~l~alarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mub.ı
'lat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ş bly _ Şartnamaler parasız olarak her gün sözü geçen 
ll eden alınabilir. 

lif V _ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
~ Ve kataloklarını eksiltme gününden üç gün evveline 
,tdar inhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar Şube-

ile Vermeleri lazımdır. 
l~t' Yl -.. İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
~e de yüzde 7 .5 güvenme paralarile birlikte yukanda ası 

Çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7701) 1 4 

• * • 
l, ı 

darcce kabul edilen tipler dahilinde, resim ve 
Şartnameleri mucibince yaptınlacak cins ve mik
tarı müfredatı listesinde yazılı 17 parça eşya 

il, Pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli (734,47) lira ve muvakkat te

llı tninatı (55. 10) liradır. 
' Pazarlık I.Xi.938 tarihine rastlayan salı günü saat 

l5.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
ly sindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 

....... Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü 
Reçen Şubeden alınabileceği gibi resimleride gö-

1· tüle bilir. v,. 
isteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 

.saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yu · 
karıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. (7 •37) 2 4 

* • • 

~ ~ Şartoame ve numunesi mucibince satın alınacak 
ib~ı metre kırmızı çizgili kanaviçe 3.X.938 tarihinde 
Ilı e edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksilt-
~}'e k 
11 onmuştur. 

ftt ..... Muhammen bedeli 9,25 kuruş hesabile 8325 lira ve 
u~akkat teminatı 624,38 liradır. 

....... Eksiltme 21.X.938 tarihine rastlayan cuına günü 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- .Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 

beden alınabileceği gibi numune de görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7 433) 4-4 

* •• 

1- Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, 
Erzurum, İzmir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idare
leri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde ve şart
nameleri mucibince yaptmlacağı ve 22.VllI.938 tarihihin· 
de ihale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya 
ihale edilemediğinden yeniden kapah zarf usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

il- 1348 parça eşyanm muhammen bedeli 30776 lira 
61 kuruş ve muvakkat teminatı 2308,25 liradır. 

lll - Eksiltme l.Xl.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. • 

lV- 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri ile 
şartname ve resimleri 153 kuruş bedel mukabilinde lstan
bulda adı geçen Komisyondan ve Ankara İzmir Başmü· 
dürlüklerinden alınabilir. 

V- 13~8 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek i!te
yenlerin bir defada asgari 20 000 !iralık böyle bir işi 
muvaffakiyetle yapmış olduklarını gösterir vesikayı inhi
sarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni eh
liyet ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektublarını kanuni vesaik ile V inci 
maddede yazılı inşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat nıektubuou ihtiva edecek olan kapah 
zarfların ihale günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (7 438) 2-4 

* * • 

l - Teabhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına 300 
kilo moıtbaa hurufatı şartnamesi mucibince pazarlık usu· 
lile satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 24.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü• nü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeain· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden ahnabilir. 

lV- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa -
atta yüzde 715 giivenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7244) 4 - 4 
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Sayfa 5 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n n krible 

n " 
marinlave 

n ,, tuvöoan 
Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
n yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

n Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon İtalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 

n " 
2ci 

Günlük Vaziyeti 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
n 

n 

n 

" 
n 

n 
sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

n 

En az-En çok 

-14,75 
-15,20 
-7 
-16.00 

14.50-15.00 
12.00-12.50 
l 1.00-11.50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

• 

2100 -21,50 
-. -
30.00-. 31 
28.00-. 29 

19- 20 
25 
28 

23 --24 
-850 

7.-

Zeylin tanesi dubıe (936 mahsul) n 

- 5,-
45- 48 
32- 36 
22 -- 26 
18 - 21 

n ,, ,, (937 n 

,, ,, l ci ,. ,, 
,, n 2 ci n n 

11 ,, 3 CÜ n n 

Sade yağ Urfa (birinci) 

n 

• 
" 
" 

,. (ikinci) 
Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham va işlenmiş 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

" '\alamura 
koyun 
kuzu 
manda .. 

,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man-la 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

,, 
.. 
" 
n 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., .. 

15 
-107,50 

100- 102 
82- 87 

- 68 
-85,-
- 46 

295- 600 

300 - 500 
295- 360 

101.25- ıro.2s 

170- 175 
45 - 46 
60- 65 
65- 70 

50- 53 
110 120 
110- 115 

35- 40 
40- 45 

155 165 
125- 130 
100- 120 
80- 90 

100- 135 
90- 120 

'------------~-------------------------------------
İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
19.I0.938 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 10 
,, sert 5 -

,, kızılca 5 22,5 

Yukarı 

Kr .Pa. 

5 30 

Arpa Anadol 
Mıaır ıarı 

3 36 = 
3 32,5 

Çavdar 
Bakla 
Yulaf çuvallı 

Keten tohumu 

İç badem acı 

4 12,5 

Ceviz kabuklu 

Kuşyemi çuvallı 
Kuşyemi dökme 5 -

iç fmdık 17 -
Tiftik mal 110 -
Tiftik. Oğlak 127 20 
Suıaıu 16 10 
Yapak Anadol 48 20 

,, Karabiga 

Giz Yünü 72-

115 -

52 -

Buğday 

Arpa 
Fasulye 

Un 
Mercimek 
Z. ya}ı 

Gelen 

Keten tohumu 
İç ceviz 
Mıaır 

Susam 

K. ceviz 
K. fındık 
Susam 
iç fındık 

Giden 

Ton 
716 
113 
101 
142 
43 
46 
41 
18 
30 

112 

Ton 
14 50 
5 

81 25 
26 

Dış Fiatlar 
Buğday 

" 
" 

Arpa 
Mısır 
Keten T. : 
Fındık G.: 

n L.: 

Li•erpul 
Şikago 

Vinipek 
Anvers 
Londra 

.. 
Hamburr 

--
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3 
6 

12 

MOIS Ptrıı. 
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.. .. 
450 
850 

1500 

Etranger : 1~ aoia Ptra. 2700 
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jEUDl 

Quotidieo des Adjudication 

MUNA AS 
GAZETESi 

20 Octobre ı~ 

ADMINISTRA 1 IU1' 

Yogbourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata. Percbembe Bazar 

T ~llıpboae: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

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

Adresse Tlılegraphique: 

latanbul - MONAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
• 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et rlu 
Cahier des Cbargeı 

Jours Heure 

Constructlon-Repar•tion-Trav. Publiea-Materlel de Constructlon-Cartographie 

Constr. hangar a la fabrique aviona a Kayseri 
(cah. eh. P. 438) 

Con1tr. konak: gouverneıaental a Uzunköprü 
(1 partie) (aj.) 

Constr. et reparations a la station de Radio 
Has au Phare de Roumelie, a Alacali de 
Şii et a Kilyos 

Rcparation a l'abattoir 
Conltruction Maison du Peuple (aj.) 
Constr. rerulateur sur fleuve Seyhan a Adana 

(cah. eh. L. SO) 

Trav. creusement torre a Kovalık: 20893 m3 
Conııtr. batiıse ııtation meteorologie a Eti

mesut 
Repar. route station Erer.köy 
lnstall. eau et mouıse aux depôts de petrole 

a Çubuklu 

Pli cach 

Gre a rre 

Publique 
Pli eaeh. 

n 

,, 
Publique 

87369 20 

13706 17 

3ıS8 40 
17400 -

2400000 -

8357 20 
4800 -

Gre a gre 1272 85 
Pu blique 2989 2S 

56t8 50 

1028 -

237 -

8S750 -

656 17 

95 46 
224 ı9 

Com. Aeh. Miniıt. Def. Nat. Ank. 7-11-38 ıs -

Dir. Trav. Pub. Edirne 

Denizbank, Sue. Istanbuı 

Municipalite Ankara 
Municipalite Nazilli 
Min. Trav. Pub. Dir. Gen. des 

Affaireı Hydrauliques 
Kaymalcamat Akhisar 
Vil. Ankara 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
,, 

31-10-38 ı5 -

31-10-38 10 -

4-11-38 10 30 
7-11-38 16 

4-1-39 ıs 

3-ı 1-38 16 
5-11-38 10 

4-11-38 14 30 
4-11 38 14 30 

Produits Chimiques et Pharmııceutiques-lnstrumenta Sanitalres- Fourniture pour Hôpitaux 

Chloridrate de quinine : 20 k. (aj.) Gre a gre 

Electrleite-Gaz-Chauffage Central (lnatallatlon et Materiel) 

Cable ıouterrain N. K. B. ~. 700 m 3x4 
mm 2. 

Rep. ou inst•llation electriqu• a la bitisse 
militaire Zeytinburnu 

Aaıpoules : 400 p. 
Moteura electriques : 14 p. 
Generat~urs de rempliaaage : l p. (cah. eh. 

P. 42S) 

Redreascur de la periode telephonique d'lıı
tanbul-Sofya (aj.) 

lnııtal. pompes electr. et moteurs aux depôts 
de petrole a Çubuklu 

A l'occasion des fctes de la Republique, sus
pension aux poteaux des trams des 86 boi
tes portant des inıcriptionı, 276 rosettes et 
828 drapeaux ainsi que des 258 ampoules 
avec leurs cablcs, eordona et douillcs, !eurs 
ınstallations et dcmontage ete. 

Publique 

Gre a gre 

n 

,, 
Pli cach 

Gre a ırre 

Publique 

" 

Hablllement - Chaussurea - Tlaaua - Cuirs 

1400 

100 -
S60 -

85000 -

3973 -

2832 ı7 

495 -

Costum~s 1.90-2 lO complets (aj.) Publique la p. lS SO 
Chaussureı : 180-225 paires ,, ,, ,, 4 -
Chauasetlca : 360-450 ,, ,, ,, ,, O 65 
Etoffe : 2S0·330 m. (aj.) ,. le m. 4 30 
Sn.tin : 360-450 111. (aj.) ,, ,, 1 10 
Habita : 26 completıı- Paletots : 26 p. Publique 1021 80 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Armoire : 1 p. 
Vernissage des bancs et 

Direetion Prineipale 
scpar11tioA bitisse 

Gre a grc 
,, 

70 -
24S3 -

Bols de Construction, Planches Poteaux ete 

Planches en bois de chataigne : 8 m3 Publique 640 80 

Transport - Chargement - Dechageme.!l! 
Transport houille (aj ) 

Combustlble- Cerburant-Hulles 

Semi·coke: 90 t. 

Huile valvaline: 1,S t. 

Divera 

Coton : 2600 k. 
Trııcteur a mııin (fırereli): 1 p. 
Cnnevas: 20.000 m. (aiJ 
Ralais: 6000 p. 
Repar. et peinture des tourıt d'eclairaıe, leur 

transport du depôt a la Place de Taxim 
pr. y etre montees pr. les feteı de la Re
publique d puia leur demontage et trans· 
port au depôt 

Provlaions 

Viande de boeuf : 17S t. {aj) 

Fnrine : 415 t. (aj.) 
. Foin : 575 t. (aj.) 

Orgc : 825 t. ,, 
Ri:ı : 2S,2 t. (aj.) 
Fabrication pain : 558,2 t. (aj t 
Beurre : 13,8 t. (aj.) 
Paille: 41S552 k. ,, 
Viande de mouton: 6.8 t. (ail 
Confiture iriottes: 750 le.- confiture abricots: 

7SO k. 

Gr~ ~ ıre 11461 50 

Gre a gre 
Publique 390 -

Publique 
Gre a gre 
Publique 

,, 
,, 

Gre a gre 

.. 
" 
" Gre a grc 

• 
" ,, 

Publique 
Gre ii gre 

le le O 42 
750 -

3000 -

720 -
300 -

3S7S2 50 

50630 -
23690 -
28132 50 
6426 -
7647 34 

12-49S 90 
154ı3 50 
2482 -

60 

lOS -

7 50 
42 

637S --

2ı2 41 

74 25 

245 50 
67 50 
22 -

106 so 
37 2S 
76 6S 

48 06 

839 73 

29 25 

81! -
56 25 

225 -
54 

4S -

2681 43 

3797 2S 
1776 7S 
2109 03 
48ı 9S 

573 S5 
947 19 

1156 03 
187 -

Vilayet Edirne 28-10-38 11 -

1 ere E.xpl. Ch. de Fer Etat H.pacha 4-11-38 10 30 

Command. Gen. Prot. Forets 22-10-38 12 -
lstanbul 

Com. Perm. Munieipalite latanbul 21-10-38 14 30 
Com. Aoh. Econ. Monop. K.taehe 5-12-38 15 30 
Com. Ach. Int. Marit. du Min. 24-10·38 11 

Def. Nat. 
Dir. Tclephones lstanbul 15-11-38 1-4 

Com. Perm. '4unicipalite lstanbul 4-11-38 14 30 

,, 

C irection Culture Edirne 

.. .. 
.. 

Dir. Ecole Veterinaire a Selimiye 

21-10·38 14 30 

ı-ıı-38 

2-11-38 
2-11-38 
2-ı t-38 
2-11-38 
7-11-38 

15 
15 
ıs 

ıs 

ıs -
15 5 

lJir. Principale Douanes lstanbul 24-10-38 10 -
24-10-38 10 -

Dir. Fabriqueı P. T. T. S·ll-38 10 -

Com. Acb. lntend. Ankara 22·10-38 11 -

Command. Geu. Prot. Forets lst. 21-10-38 10 -
MuDieip. Ankara 4-11-38 10 30 

Com. Ach. Lycces Istanbul 2-11-38 14 4S 
Com. Ach. Eeon. Monop. K.tache 5·12-38 16 -

D epôt Archives aD.bahçeMin.Finances 4·11·38 ı5 -
Municip. Ankara 4-11-38 10 30 
Com. Perm. Munieip lıt. 21-10-38 ı4 30 

Com. Ach. 40 eme Regiment 
Cavalerie Gaziantep 
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9-
9-
9-
9-
9-
9-

Com. Ach. Command. lst. findıkli '12-10-38 10 30 

n 22-10-38 10 -

Cuma 21 • 10·938 
Hü~tlmet konağı inş. (Hizan Kaymakam.) ı.\'. 834 
Kömür nakliyatı (DDY iz.mir) .\~ 836 j6 
Dolmabahçe Sad kulesi harici te.!Iİa. (Milli Saraylar Müd.) N 8 

H\ikCımet konağı inş. (Aydın Nafıa Müd.) J\~ 840 
Arpa ve kuru ot (Karaköse Ask. SAK) ~\~ 84S 
Çimento karo (DDY) J\! 841 Ol 
Karyola, resim malzemesi, battıı.niye, yorgan, nevresim (Tekııik 

Müd.) .:\! 841 
* Makine alat ve edevatı (Buru Vaid. Dir.) .\! 841 
* lskart çul, lı:anniçe, lcınnap (inhia. U. Müd.) A! 841 
Saman ve kuru ot (Tophane Lvz.) .\! 842 
* Yoğ tenekesi ve sıtç varil (Aakara Beled.) J\! 842 
Soba bacaları yap. (lst. Beled.) .\: 842 
Depo tamiri (lst. Komut.) x~ 842 
Odun (Lüleburgaz Tüm.) .\: 842 
Tahta, çelik dikimevleri i.;in (Tophane Lvz.) .\~ 842 
Dök.qae soba \ MMV) ,,; 842 
Maroken koltuk ve kanape (lst. Deniz Tic. Müd.) ,,\: 842 
Akkümülatör plakası (DDY) ~\! 842 
Posta çantası dikimi (İst. PTT Müd.) .\; 842 
Kumaş (lat. Beled ) .\! 842 
Lama demiri (PTT Fabr. Müd.) .\! 842 
Muhtelif No. mıh (Gtımr. Muh. Gen. K. lst.) •'~ 843 
Defatır ve evrakı matbua (lçel Huı. Muhas. Müd.) .;\' 845 
Garnj ve h•ngar tıımiri (lııt. Komut.) ~\! 844 
Kok: (Konya Ooğumevi Baştab.) J\; 844 
* Çeltilı: (Bursa Yeni ·ehir Beled.) .\! 844 
Binicilik olı:ulundıı yap. tamirat (lst. Komut.) ,;\! 844 , 
Bulgur ve kuru fıısulye (Kayseri Aalc. SAK) .\' 847 ) \ ~ 
Otomobil garajı ambar haline sokulmuı (PTT Ln. Müd. Aak· ' 
Kanaviçe (lnhis . U. Müd ) .\~ 849 
* Çam ağacı (lzmir Orm:ın Ba~mühendiı.) ,\ö 8SO 
Soba tamiri, boru ve dınek (Selimiye Ask. SAK) .\". 8~ l f 

Motör makinesi tamiri (Güm. Muh. Gen. K. İst.) .\~ 8?2 ııııı111' 
Büyük toka, ip, yular, belleme, saplı yular, aabunlu kosel•, 

(Vize Ask. SAK) ~\! 852 
Pirinç, mercimek ve sabun (Kastamonu Ask. SAK) .\". f-52 
Hükumet binası tamiri (Çorum Defterdar.) J\! 852 
Ot, arpa ve saman (Orman Kor. Gen. K.) .\• 853 
Zeytin (Ank. Lvz.) J\: 8S3 
Sığır eti {Kirazlı J. Taburu SAK) X 854 
Tıbbi ilaç (Tophane Lvz.) X• 855 
Benzin, vakum, gaz (Afyon Kor) ~\~ 85S 
Un (lzmit Tiim.) J\: 855 
Un (Konya Kor) N• 8SS 

;:,L-.L--

V endredi 21-10·938 

Constr. konak gouvernemental (Kaymakamat Hııan} No 8~4 f'IO# 
Chargement et dechııı gemcnt houille (Ch. de Fer Etal Jıınır) f'IO~ 
Instal. exterieure iı la tour Dolmabahçe (Dir. Palais Nat. lst• 

8
40 

Constr. konak gouvcrnemental (Dir. Trav. Pub. Aydia) No 
Avoine et foin (Com. Ach. Mılit. Karaköae) No 845 
Carreaux en cimrnt (Ch de Fer Etat) No 841 1•' ,t' 
Lits en fer, articles pour deıısin, couvertures en laine, ı:ıııtt 

(Dir. Ecole Technique) No 841 
• Machines el necessoires (Oir. Vııkoufs Brousse) No 841 
• Cancvns, fir.ellc ete. (Dir. Gen. Monopoles) No 841 
Paille et foin (lnt. Tophane) No 842 
• Bidons et varils (Mun. An'kara) No 842 
Conatr. ehemineea pour poeles (Mun. lst.) No 842 
Rep. dPpôts (Command. Ist.) No 842 
Boiı (Div. Luleburıra:ı) No 842 
Pocles (Min. Def. Nat.) ' o 842 
Fauteuils et canııpc en marocain (Lir. 

No 842 
Plaques pour accumulateurs (Ch. de Fer Etat) No 842 
Confection de sncs (Dir. P.T.T. lst.) No 842 
Etoffe (Mun. lst.) No 842 

Fer lama (Dir. P.T.T. lst.) No 842 D ıı•" 
Clous divers Nos (Com. Ach. Command Gen. Surveil. 0 

No843 
lmprimees (Oir. Comptabilite Particuliere lçel) No 845 
Constr. garage hangar et ccurie (Command. lat.) No 844 
Coke {Dir. Creehe Konya} No 844 
• Mohııire (Mun. Yeniıehir Bursa) No 844 ~ 
Rcp. bit ecole cavalerie (Command. lst.) No 844 541 

Haricots secs et pois chiche (Com. Ach. Milit. Kayseri) ('1o 
Conıtr. dcpôt (Dir. Economat P. T. T. Ank.) No 848 
Canevas (Dir. Gen. Monopoleı) No 849 55 
• Boiı de upin (Dir. Forits lzmir) No 8SO . ) ,.ıo1,ı Rep. poeles et tuyaux coudes ete. (Com. Ach. Milit. Seliı1t1 Ye ,ıı· 

,, machine (Com. Ach. Coınmınd Gen. Surveil. ooıı ~ 
No 852 ) f'I" 

Diver rticles pour rep. de seUcrie (Com. Ach. Milit. Vise s52 ~ 
Riı:, lentilles et sıvon {Coın Ach. Milit. Kastamonu) N° f\JO 6 
Orge, avoine et paille (Coı.llmand. Gen. Prot. Forcts fst.) 
Oliveı (lnt. Ankara) No 853 554 
Viande de boeuf (Commnnd. Batail. Gendarm. Kirazlı) No 
Prod~its pharmaceutiq~es (lnt~nd. Toph~n~} No 8S5 S 
Benzıne, vacoum et petrole (Corps Armee Af yon) No 85 
Farine (Oiv. lzmit) No 8SS 

n (Corps Armce Konya) No 855 


