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Cihan Arpa Rekoltesi 
~-----

' 

Bilindı·w· ·· k" h b b t ·ı · d b' · 11 ı:ıJ> • gı uz.ere arpa en es ı u u a nevı erın en ırı 

ıı_,,' Yetışme müddetinin kısalığı ile kanaatkıirlığmı bil· 
-~ be. Yurdu olan Anadolu ile kısmen de Şimal Afrikası· 
dt 

1
°rçludur. Bu iki vasfmdan dolayı arpa dağlık arazi

~tpo duğu gibi çokur sahalarda da yetiştirilebilmektedir. 
~tt; Norveç'dc 70.ci nrz derecesinde, Tibet'de 300(} ve 
\tkt da. 4000 metreye kadar yüksekliklerde bile yetiş· 
'~h,1~dır. Şinıal memleketleri ile sıcak iklimlerin bozkır 
'ı~dd<ltırıd a yaşayan insanların arpa en miihim bir gıda 

A. esini teşkil eder 
~·d tpa, nemli sıcak iklimlerde yetişmez. Arpanın Avru
t~ a en çok istihsal ve sarfedildiii sahalar şimali Nor
--~:e ~iınali Rusya ile cenubi Avrupa'dır. Akdenizin ce
'-it tldaki Afrika memleketleri arpa ekimi için en mü
\,;ah7lar . haline gelmiştir. Arpa buralardan başka 
~~olu da, Iran'da, lngilix Hindistan,ında, Çin'de, Korca' 
~iıt:ıe Japonya'da yetiştirilir. Şimali Amerika'da kapalı 
t~-ll Sahaları Birle-şik Devletierin şimnl ve Kanada'nın 
t~ ~ sınırlarındadır. Arpanın buradaki öz yurdu Misisipi 
"ııda~suri ile Manitoba, Saskatsche \Van ve Alberta ara
~ k ır. Genişliğ~ cenupta Teksas ve Kaliforniya vadisi
~ttı'dar uz.anır Arjantin'de ekin sahası daha ziyade 

1\ 08 Aires ile Pampa,dadır. 
'~drPanın 1937 yılıada cihan ekim sahası ile istihsal 

ltlaranı . 

ı.. Ekim sahası 
"!elbl 

İstihsal mikdarı 
ek etler hektar kental 

~itlt. ------------------------
1' l,iit·tık Amerika 4,0.:s 47,12 
' t il ij· 2 60 2 5 t,

11 
ındistanı , 3,4 

( l'(}~~~ F aıı 1,9-t 8,26 
~'ıı ıy·E 1,78 22,85 
~lıtı 'da 1,75 18, 10 
'11~ '"Ya 1, 71 36,3~ 
~ '11y, 1,51 9,17 
~Q,:l'it 1,25 5,9& 
J~()11Ya 1,23 13,63 
tt 11Yil 0,76 15,75 
~-rı., 
~~°'' 0,71 9,96 

llıı •\'akya 0,67 11 , 15 
&. tıa 
'~.. 0,62 2,00 

"'t' ~ı· ••tan 
... 1'ttr 
f ~ •11 
b Roaı 
'ııi'-l '\'ya 
'tııt •tka 
&~ ttc 

tı) 
t \'e Lübnan 

0,48 
0,46 
0,42 
0,37 
0,37 

0,32 

5,57 
5, 13 
3,83 

10,99 
6,68 

2,47 

~~ti> 
\ ~t ~ll~n cihan ekim sahası geçen sene 28,58 milyon 
~- ~I 11 1 dı ki, bunun' 27,68 milyon hektarı kürrei arzın 
"i 3atı d . . 

tt O sın a (Rusya, Çin, Mançuri, Iran ve Irak ha-
\ 1&37 ı90 milyon hektarı cenup yarısıııda bulunuyordu. 

1 ~ 6 lllit Yılında 324 milyon keotallık cihan . mahsulün ün 
1 ~~li/0n kentalini şimal nısıf kürresi ve 10,4 milyon 

\ Y t~ 1 
de cenup nısfı istihsal etmişlerdir. 

\ dt olarak kullanılan arpalar ekseriyetle kuru iklim-
~oıte~işenlerdir. Rutubetli iklimler mahsulii arpalar 

~bira' _11llalinde kullımılmaktadır. Kı, arpası hiç bir va
~~lU ~maline elverişli değildir. Biralık arpa yaz arpa 
\'ii tıun hususi bir nevidir. Alrnanya'da en çok yetiş
\li~ •aha Bavyera, Vürtenberg ve Baden'dir. Biralık 
~ti'tikt diğer arpa nevileri arasındaki farkları gösteren 

'.içi er maalesef mevcut değildir. Bu itibarla biralık 
t1•tik~ ekim sahasile satış rakamlarını gösteren doğru· 

er tanzim edilememektedir. 

Paris Borsası 

~-ti, h 
- 28 Eyliil 938 -

t' 0rıawının bugünkü 
11'~ 178,90 

l 38,90 
655, -

2010.-
190,-
858,50 

kapanış fiatları 

Kurşun 

Bakır 

Kalay 
Altın 

Gümüş 

Çinko 

fUnlardır: 

15, I0,7 1/2 
48,5·49,5 
195,17 ,16 
147, 
18,31-i 
14,7,6 

Memleket Haberleri 
Son hafta ihracatımız 

Son hafta içinde muhtelif dı~ memleketlere ihrac etti· 
ğinıiz mallardan: Amerikaya lira kıymeti olarak 26917 
ya:· deri; 11182 tuzlu barsak, 2946 beyaz kitre, 7459 sala
mura barsak. f ngiltcreye: 3792 liralık ıimıir ağacı, J 1890 
kepek, 478fJ misket 1189 iç fındık. Yunaoistana 7565 Ji. 
ralak nohut, W73 liralık yumurta, 1528 kuru bamya. Al
manyaya: 7963 liralık yaprak tütün, 15550 liralık tuzlu 
barsak, 15900 liralık 300 ton buğday, 4587 liralık kuru 
koyun derisi, 8000 liralık kuru vişne, 7505 liralık lüle 
taşı, 1820 liralık kepek, 1705 liralık teneke parçaları, 
2-l 1 liralık kuru sovan. Mıaıra: 490 liralık tuzlu balık, 
103 tütün, 5ı8 güllaç. Romanyaya: 5213 liralık zeytin, ı 
l6J5 kimyon, 2758 susam. Bulgaristana: 716 nuhut. Filis· 
tine: 1445 tuzlu b&lık. İtalyaya: l 2321 liralık yumurta, 
600 lirahk kuşyemi. Roterdama: 16315 Jiralık yaprak tü
tün. Köstcnceye: '2758 liralık susam. Çekoslovakyaya: 4463 
liralık tuzlu barsak, 727 Kuşyemi. Fransaya: ıç fındık 
4932 l i ralık, Sudana: 875 liralık mahlep ıçı. Bombaya: 
2325 lira!ık mnhleb içi. fteyruta: 270 liralık mıh gönde· 
ramiştir. 

Bahahhk başladımı? 
Avrupada harp t•yiaları ünrine toptancı piyaaalarıacıla yiye

cek maddeler üzerinde fi atlar temevvüce batlam,şbr. İbracatcı· 
lar Avrupa için mal almamaktadır. Almanya ve Çekoılavakya 

için son günlerde alınmış olan malların bir k11mı henüz gönde· 

rilmemittir . 
Yunanistan piyasaya ge:tirilen nohutları toplatmaktadar. Yi· 

yecek maddelerin fiatları artmak iatidadını göıtermektedir. 

Afyonlarımız revaçta 
İngiliz tıbbi müstahzarat fabrikaları Türkiye afyonla

rını tercihe başlamışlardır. İngiliz ticarethaneleri afyon· 
lanmızın hepsine talib oldukları takdirde 1936 ve 1937 
seneleri mahsullerind~n müstahsil elinde kalmış olan af· 
yonlar dahi kolaylıkla satılmış olacaktır. Bu suretle elde 
afyon stoku kalmayacaktır. 1938 yılı _ mahsulu toprak 
rnahsulieri ofisi tarafından tarnamite sahn alınmıştır. Köy-

lü satışlardan dolayı memnundur. 

Et işi kolaylaşacak 
iktisat Vekaleti iıtanbulun et işioi kolaylaştırmak üzere tetki· 

kat yaptırmaktadır. Memleketten hayvan alımını temin etmek 
tıuretile, şehirimizde bu işi daha geniş bir •urette tetkilatlandır · 
mak için bir rapor hazırlanmaktadır. Et işinin Deylet ziraat itlet· 
meai tarafından idare edilnaeıi memuldur. 

Alman vapurları 
Limanımızdan mal yüklemek için gelmit olan muhtelif Al· 

man kumpanyalarına mensup vapurlar, Kumpanyalarından almış 
oldukları emir üzerine limanımızı terk ederek Ak denize açılmıt· 
lardır. 

Yapak, tiftik ahnacak 
Türk Ticaret Bankaaı müdürü Bay Sait Bafak şehirimize rel· 

miş ve bankanın muhtelif fUbelerinde tetkikata batlamışbr. 
Buraadaki Merino~ fahrikuı müdürü Bay Nihat Alpa dahi 

şehirimize gelmiş ve fabrika için alınacak külliyetli miktarda ya
pak ve tiftik için bu itlerle meşıul tüccarlarmııı:la ıöriltmelere 
ba9la mıştır. 

Çorap kooperatifi 
Çürük kadın çoraplarının ortadan kaldırılma11 ve aağlam ço 

rap ima!i için bir kooperatif kurulauktır. Sanayi birlitinin te· 
şebüıü ile kurulacak olan kooperatif için iktisat Vekiletinden 
bir esas nizamname iıtenilmiştir. Vekalet bu işi tetkik ederek 
muvafık görmüş ve hazırlanan projeyi birliğe göndermittir. Bu 
gün çorap fabrikatörleri san ay~ birliğinde toplanarak kooperati· 
fin ne tekilde kurulacatını göriteceklerdir. 

Yapak 
1 

pıyasası 

D:in yapak p iyuuıa::lt Erzını n Kızıl m llLuın~an yüz bal· 
ya kilosu 54 kuruştan, 70 balya Karahisar malı kilosu 53 
den, 40 balya Çanakkale malı 56 kuruftan 15 balya yıkan· 
mış yapak kilosu 60 kuruştan, 10 balya dabak malı Kızıl 

Erzurum kilosu 51 kuruştan satılmıştır. 
Tiftik üzerine muamele olmamıştır. 

Dünkü hububat satışları 
Dün tüccar tarafından 270 ton yumuş ak butday satılmıştır. 

Poladlı nevi kiloıu 5,38 kuruştan diter Anadolu malları 5- 5, 25 
kuruştan verilmiştir. Kızılcalardan 30 toa kiloıu 5,07/5 - 5,08 ku
ruf& aatılmıştır. Arpalardan 57 ton kiloıu 3,32 - 4 kuruştan, yulaf 
55 ton kiloau 4-4,10 kuruştan, mlllr 15 ton kilosu 5 den, keten 
tohumu 20 to:a, kilosu IO kuruştan fob İstanbul satılmıştır. 

Pazarhksız satış başlayor 
Pazarlıkıız ıatıt kanun bOkümlerioin birinci teşrinin birinci 

~ününden itibaren tatbikatına başlanacaktır. Kanunun tatbikına 
ıehremaneti iktiut müdürlütü ile, bu müdürlüğün tayin ettiği 
memurlar nezaret ~deceklerdir. Eııer bu teşkilat kafi gelmezse, 
İktiaat Vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünce tayin oluna• 
cak memurlarla Belediye memurlarına yardım edilecektir. 

Dün yine bir çok eınaf ve tilccar ile bir arada hali, kilim, teı· 
bih, kehribar ve saire işler yapan eınaf ile tüccı\rlar ticaret o-
daaanda toplanar•k kanun h•ldunda Yerilen iıahatı dinlemişler

dir. 

Kanunlar. Kararnameler. Ticaret muahedeleri 

Gümrük Tarife Kanununun 14 üncü maddesi mucibince 
kabulü muvakkat uısulünden istifade edecek eşya 

1- Cetveli 

Eşyanın nevi 
Etyanın ne halde 

getirileceti 

Top halinde 7) Keten, jüt, manila 
ve emıalinden ma
mul çuvallık mensucat 

8) Safi keten menıucat 

Mülahazat 

İhracat efyasına muk
tazi çuyal imali için 

9) Bakır tel (her nevi) 
Çinko ,, ,, 
Pamuk iplikleri ,, 

10) Sellüloit, galalit, ve 
bakalit aibi ıun'i 
pliltik maddeler , 
oryantal halitaları, 

filditi, kemik ve 
boynuz 

11) Otomobil resim· 
leri ilan kijıdı 

12) Ruı tütünü 

13) Demir saç 
Çinko 
Hamızı kibrit 
Nitadır 

14) Saf kurtun 

15) Saf kurtun 
ADtimo• 

Kalay 
16) TcD~ke 

17) Şeker 

Top halinde 

Yuvarlak lnha ba· 
linde masura, bobin 
üzerinde sarılı veya 
çile vepaket halinde 
Külçe, levha, çubuk 
yaprak ve boru ha· 
lindc 

Resimli kitıt halin
de 

Yaprak. halimle 

Düz levha halinde 
Külçe 
Mayi halinde 
Toz veya parça ha

linde 
Külçe 

Külçe 
,, 

Antep işi çamaşır, ör
tü ve aairenin ihracına 
yardım için 
Sırma, klaptan, ziynet 
pulu, kaytan ve relin 
teli imal ve ihracına 

yardım maksadile. 
Tesbih, aj"ızlık, tarak, 
kaşık gibi eşyanın ima· 
li ve ihracı•• yardım. 

Yazı kısmı Türkiyedf' 
tab ettirilerek ibrac e
dilmek İÇİP. 
Amerikaya ihraç edil
mek üzere Rusyadan 
cclbedilerek İstanbulda 
işlenecektir. 

Galvanizli düz veya o
luklu saçların ihracıDa 

yardım. 

Sülyeo (miniyum) ih
racına yardım. 
Matbaa hurufatı ihracı

na yardim. 
,, veya çubuk 

Levha halinde Tqviki Sanayi Kanunun
dan istifade etmeyen 
konserve fabrikalarının 

ihracatına yardım etmek 
makıadile. 

Mamul halde 

(devamı var) 

Şekerli maddelerin ih
racatını temin için ka· 
bulü muvakkat ıuretile 
idhal olunacak şekerler
deD imal olunup harice 
çıkarilan tekerli madde
ler için afığıda tesbit 
edilen şeker niıbetlerine 
ııöre gümrük resmi te
minatı iade edilecektir. 
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Sayfa 2 MÔNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sı:ıat 

a MOnakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa i•leri, Malzeme Harıta 

HükQmet konatı inşaatı (temd) 
Menfez inşaah 
Köprü ve menfez inşaatı 
Pazar yeri bakiye kalan inşaatı (temd) 
Mcnf ez inşaata 
Şile HükOmet konağı tamiri 
Zongulda'.ta Vakıf arsa üaerioe inşa ettirilecek 
aprt. binası inşaatı temel kısmı 

Besni kazuı hükumet konağı ikmala inşaatı 
Tayyare alayına ait Elazığ Vcrtetil köyünde 

ilı::i bina inşası 
Tayyare alayına ait Elazığ Vertetil köyünde 

iki bina inşası 
Besni belediye biııası bakiyei inşaatı (temd) 
Tayyare meydanındaki taşların temizlenmesi 
Oiyarbakar tayyare alayının garnizon dahili yol-

larının kum ferıiyatı 
Sinema binuı ikmalı inşaatı (temd) 
Orhaniye kışlasında yap. garaj, ahır ve hangar 

tamiri (ıart. 43 kr) (temd) 
Deniz harp akademisinde yap. tamirat 
Yedek ıubay okulunda " ,, 
Hangar ve garaj inş. (şart. 836 kr) 
Nakliye ve motörleri birlikler okulunda yap. tamir. 
Ayazağadaki süvari binicilik okulunun ot ve 

uman ambarlarının tamiri ve transformatör 
binası inş. ile harici elektrik tesiı. (şarr. 33 
kr) (temd) 

Ebu11uut cad. matbaa binaaı tamiri 
Sılivri dispanserinin ikmal inş. 
Anlc . tıp fakültesi doğum ve ni1aiye klinıti uı· 

şaah (şart. 37,62 L) (temd) 
Çankırı Halkevi inş. (1 kısım) 

Ünyc•Terme yolunun arasında yap. imalltı sı· 
nniye inş. ve şose ferşiyatı ve silindiraj 

Trabzon Nümune hast. 2 ci kısım inşaatile elek
trik, kalorifer, sıhhi ve diter tesisat (şart. 
36,86 L) 

açık elı:s. 

,, 
paz. 
açık ekı. 

açık elcı. 

kapalı z. 

,, 
açık ekı. 

,, 

paz. 
açık eks. 

,, 

aç. eks. 

" 
" 

1961 02 
1244 94 
1809 60 
1124 41 
5994 84 

79180 24 

40587 22 
2905 28 

7837 50 

6985 -
640 -

4194 15 
8515 80 

250 -
3364 24 

kapalı z. 167071 97 
aç. ~ıcs. 350 -

6464 -

aç. ekı. 

" 
paı:. 

527 16 
2429 11 

kapalı :r;, 25-426 39 

• 2489'2 18 

,, 737044 88 

Elektrik · Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malze'!!!!!..> 

Yedek ıubay okulunda tamir edilecek elektrik 
tesisatı için malzeme 

Transformatör biusı harici elektrik teıisah 
(Bak: inşaat sütun.) 

Bir vatlık telsizlerin ıemor mahfe ve teferrua· 
tındu iki tane yap. 

paz. 

paz. 

Rektörlulr ve talebe pansiyon binalarıoın et· açık ekı. 

rafına yap. 10 adet projektör ve malzemesi 
ile ışçilik ve tesisatı 

TrabEon Nümune hastanesinde yap. elektrik 
ve Kalorifer tesisatı (Bak inşaat sütununa) 

223 49 

1898 60 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Aabalaj kağıdı: 6 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot: 24 t. 

Müteferrik 

Köşebend demiri: 300 k .- U. demiri: 11.8 t .· 
lima demiri: 3.8 t. 

Abdesthane ve hamam malze:ııcsi: 11 kalem 
Baş cibinliği: 250 ad. {tcmd) 
Bez eldiven: ?50 çift ,, · 
Kar göz.lütü: 600 ad . 

n eldıveni: 500 çift 
,, başlığı: 500 ad. 

Yataklık yün: 8,5 t. 
Nişasta kola: 12,5 t. 
Üstüpü: 5 t . 
Yapı m ıılzeınesi: 5 çeşit 
Nallılc demir: 1 t. 
Çerçeve ve cam Y"P· 
KamyoA: 1 ad 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa ve ot 
Arpa veya yulaf: 120 t. 
Koyun, sığır veya keçi ti: 65 t. 
Sadeyat: 13,6 t. 
Un: 450 t. (temd) 
,, 200 • " 

Saman: 46 t. 

" 46 • 
Yulaf: 135-150 t. 
Sadeyağ: 12 t. (temd) 
Mercimek: 30 t. ,, 

" 2,, " 
Yulaf: 900 t . (şart. 234 h.) 

, , : 400 t. 
Sebze: 10 kalem 
Saman: 15 t. 
Yulaf: 40 t. 

aç. eks . 

aç. eka. 

açık eks. 

. ' 
pu. 

n 

n 
,, 
,, 

aç. ekı. 
paz.. 

• 
a\Uk ekı. .. 

1830 

1680 

1730 

3128 
185 -
50 -

175 -
950 -
300-

6375 -
2081 25 
2087 50 

184 80 
3200 -

açık ekı . 4550 
kapalı z. 

,, 
paz. 
,, 

aç. elcs. 

il 

kapalı z. 

" 
paz. 

• 
kapalı z.. 

" açık elcı. 

pu. 
,, 

14320 80 
58500 -
28000 -

552 -
345 -

12500 -
1500 -
100 -

-46800 
20800 -

547 05 

147 08 
93 37 

84 33 
450 -

9397 06 

3044 04 
'218 -

588 -

524 -
48 

639 

19 -
253 -

9603 
27 

485 -

39 54 
182 18 

338l9 98 

1907 12 
1866 91 

33232 -

33 52 

1-42 39 

137 25 

126 -

129 75 

234 60 
14 
4-

26 25 
142 50 
45 

478 12 
156 10 
156 57 

14 
2.CO -

342 

1074 04 
4175 -
2100 

41 40 
26 

618 75 
787 50 
ı 12 50 

7 50 
3510 -
1560 

41 50 
yüze 15 -
yüzde ıs -

Bolvadin Kaymakamlığı 
Afyon Viliyeti 

,, 
Afyon Beled. 
Afyon Vilayeti 
Şile Malmüd. 
Zonguldak Ank. ve lat. Vakıf. Müd 

Malatya Dcfterdarh2'ı 
Diyarbakır Ask. SAi( 

,, 

Besni Belediyeıi 

Diyarbakır Ask. SAK 

n 

Malatya llbaylığı 
lat. Komutanlı~ı SAK 

n 

" 
" .. 
n 

lstanbul Hele diyesi 

Sılı. ve lçt. Muav. Vck. Ank. 

Çankırı Vilayeti 
Ordu Nafı Müd. 

1 rabzon Vılayeli Sıhhat Müd. 

Tophane Lvz. SAK 

lıtanbul Komut. SAK 

" 

12-10-38 10 
5-10-38 15 
5-10-38 15 
2-10-38 
5-10-38 15 

20-10-38 14 
17-10-38 15 

20-10-38 15 
8-10-38 11 

8-10-38 10 -

7-10-38 11 -
7-10-38 11 30 

3-10-38 15 
1-10-38 11 

14-10-38 10 
14-10-38 11 -
191038 11 
14-10-38 10 30 

1-10-38 l 1 30 

14-10-38 14 30 
14-10-38 14 30 
3-10-38 15 -

14-10-38 15 
15-10-38 12 

20-10-38 15 -

4-10-38 14 30 

1 -10-38 11 30 

3-10-38 10 30 

Yükıek Ziraat Enıt. Rektörlüğü 14-10-38 10 

Trabzon Vıl. .Sılıbat Müd. 20-10·38 15 

inhisarlar U. Müd. 17-10-38 14 

fnhiaarlar U. Müd. 17-10·38 14 30 

D. D. Y. Haydarpaşa 13-10-38 10 30 

" Güm. Muh. G. Kom. lıt SAK 
,, 

Tophane Lvz. SAK 

• 
n 

" İnhiurlar U. Müd. 

• 
lıtanb•l Komut . SAK 

,, 
lst. Komut. SAK 
İs tan bul Belediyesi 

Afyon Veteriner Direk. 
Afyon Kor SAK 
Cizre Hudut Taburu SAK 
Edirne Tuğ. SAK 
Kars Ask. 

" 
" Vize Tüm SAK 

" 
Sultansuyu Harası Müd. 
Siirt Ask. SAK 
Diyarbakır Lv:r:. . SAK 

" lat. Komut. SAK .. 
İıt. Ask. Fabrikalar SAK 
SeHmiye Ask. SAK 

,, 

( Devamı üçüncu aayf ada ) 

13-10-38 
30-9-38 
30-9-38 
6-10-38 
6-10-38 
6-10-38 
4-10-38 

17-10-38 
17-10-38 
3 10-38 
3-10-38 

17-10-38 
14 10-38 

5-10-38 
7-10-38 
8-10-38 

10 30 
11 
11 30 
14 -
15 -
14 30 
14 -
15 
15 30 
11 -
10 -
10 
14 30 

15 -
15 -
9-

10-1 -38 11 
6-10-38 10 -
tl-10-38 10 

11-10-38 
11-10-38 
5-10-38 

16 -
15 
14 -

1 ay zarfında 
5-9-38 itib. l ay 

5-9-38 " 
17-10-38 10 30 
17-10-38 l l 
14-10-38 14 -
3-10-38 14 -
3-10-38 14 30 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Günlük Vaziyeti 
""""""'~~V\A,._.._..._~\AA~....V-~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

n n krible 

n " 
marinlave 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirinn 

Şeker yerli toz 

" ,, küp 
Yumurta iri 
Limon İtalyn 

,, Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

n n 2 ci 
Zeytin tanesi dub~e (936 mahsul) 

n ,, n (937 n 

,, ,, 1 ci ,. ,. 

n ,, 2 ci 
" 

n ,, 3 CÜ ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

n "' (ikinci) 
" Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

,, Trabzon 
., Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
n 

Deri ham ve işlenmiş 

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

" 
Hava 

,, sığır 

kurusu kuzu 

" 
,, koyun 

" 
,, oğlak 

Tula keçi 

" c;a}amura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, ınanrla 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 

" 
n 

n 

" 
" 

,, 6 

" 8 
n 10 
n 12 
" 14 

" ,, 
" 
" 
" 

" 
,, 20 Y cdikule 

" " 
Ekstra ,, 

n " 
" " 
n n 

24 
6 
8 

10 
12 

,, 
n 

n 
,, 
,, 

" " 14 ,, 
Vat er ecnebi 4 Hindiye 

" " 6 n 

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

Ekstra yerli 14 
n 

İngiliz 

n n lfi n 

" " 18 ,, 
" ,, 20 ,, 
" " 22 " 
" 

,, 24 " 
" 

,, 15 İtalya 

" " 18 " 
n " 20 " 

" " 22 " 
" " 24 " 

1 En aı·En !' 

-14,75 kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

kilosu 

n 

n 

n 

" 
n 

" 
" sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

n 

,, 

" 
il 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
'' çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 

" kilosu 

" 
" ,, 

tanesi 

" ., .. 

paketi 

" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

-15,20 
_1 
_J6.~ 

14.50 J5.o0 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

_ 16.so 

-21,~ 
-261 

--34 ..... 
40 ...... fb-

155 j 
125 ..... 1 
100 ..... 
80 ..... 1 

tCO,.... 1 
90 ..... 



ualunMza3 
ualozal 
uaqa(nlt 

ıssnaa3 
uapunM:t.8 
uaJoMa8 
UajJOM:tJ 
DaqJOM:tJ 
ıpuvaa.8 

uasaJ.aa8 
uaq:>fAal 
uaqoaa3 

uaq:>swMa.8 
ua8oMa3 

DaSq:JIMa! 

uaqaJZJaA 
uapUnMlpl.laA 

uaJOJJaA 
U~Ja.ı\ 

U~JpJaA 

DaQJOpJaA 
uaıoqnA 

ua8ıoq.JaA 

ua&JJ)ll 
U<llfUnJJa.8 
uaıaıp8 

uaqaıııa.8 

UClJ18JJQ.8 
ua!wııa.8 

uvıaa 

ın1;w ıwsı 

WAaA fAlft - A9J.lad f 

- aı -

z 
aıtsna 

pUVM 
Jk>M 
Jl8M 
q.n• 

aıpuı• 

~· 
q:>fM 

qo• 
lf:>SllM 

lJOM 
sq:.na 

qap:JaA 
puwpnq:>sJaA 

JOJ.r.fA 
ssı!JaA 

SSOlpJa.ı\ 

qJ8JpaA 
Joqla.ı\ 

lJııqJaA 

A 

aoıı 

>fU'l?JJ 
ıvıı 

qaJJJ 
J8ll 
.8nıı 

ı•ı 

!RAfl\!11 ll!IVH 
~11a1o1nmı 

lflW'l)JOZ - Ua!U!MZ 
l\aul'I~ - uaqaız 

Jtawıa Wl1J!Jı! - uaınaz 

)\'1WJ!Q - uaSS!M 
)\IWJnq - uapUJM 

>pnUunınq vpuısıµwı - ua!aı• 
>1ewıı - uaµa.a 

)\awıa W'llf JJJS! - uaqıa• 

l\au.llJAa~ - u apuaM 
)\<lWJaJSQ.8 ·ıa ırosı - uasJaM 

:ıtawul\a~ ııaa - uaq:>Ja.A 
)\IWUn)\Op - uaqaa 
)\8Wl)f IA - uaq:>na 

)\IWJl8J • ua8Ja 
)\aWUA UQ • uasq:>eM 

lf allijaJJ8 - uaqJazıaA 

>1WW1oq.<ı:ıtuapz2.8 · uapuıpmpsıaA 
l(ClWJ<lqAI)( • UaJaJIJ3.ı\ 
>&•wınun - uassafüaA 

:ııawıa UJ1%qew - uassappıaA 

>f8WZOq - uaqnpnA 
>(awıauaw - uaıaıqıaA 

>(8W8Jlf8S • ualt.aaq.aaA 

>(VWJVPJ• - na~UJJ 
>(3~! - ua:ıtuı.aı 

Jtawuıu.< - UölJa.aı 
)\aWOJ))\UJDS - Uölq!<llJ 

)\awıa JP.PVAJ - .uauaıı 

:ıt•wıtvı • ualeıı 
lf8wda4 - unı 

)fawzı~ uaq:>Jaııs 

l\'BWdm - uassoıs 

-·-
'l!P.gJS! zıq - UaJBOIA .lfM 

tpıaısı o - aıuo• Ja 
UJpJaJSJ uas - ısamo• np 
WJp.taJS! uaq • aHJOA q:>J 

ısa,{J'l!ll U!JIH 

JplaJJıpaptnw ıvıuo - uaıuuo:ıt aıs 

zıuıp.qpapınw zıs - ( uaıuuo'I aıs) 
zıuıpııpaJ'IRW ZfS - ıaJUUO)\ llf! 
'l!PJJpaılfnW zıq - DaJUUO>i l!• 

!PJJpaptnw o - aıuuo:ıt Ja 
UJPl!l)aPIRW u~ - JRJUUOlf np 
WJPl!J>aJllnW uaq - aJUUOlf qaı . 

J811PA'IJO tnwıo - UaRMöl.8 UaJIM öl!S 
zıuıp.<eıo fllwıto • u~Ma.8 ( uaııM aıs ) 

zıuıp.<ııo tnwıo • uasa•:t.8 ıaıı• Jll! 
:ıtıp.A.IJO tnwıo - Uölsa•a! uaıı• 11• 

rp.<wıo lnwıo - uasaaa.8 O>JIM ıa 
mp.<910 tnwıo • ua53Ma8 JRJIM np 
DllPAWIO Anwıo - aasaMaJI aıı• q:>J 

nııp..<wıo nıuo - Uölll• aıs 
zıuıp.<vıo ZJS - ( UOJIM öl!S ) 

zıuıp.ı\vıo zıs - ıaıı• lif! 
l\IPA8SJO zıq - ua.11• JJM 

ı p.Avıo o - aJIM Jöl 
uıp.<vıo uas - ısaJJM np 
wıp..<vıo uaq - a.aıa q:>J 

znJOA!JS! - UaJIOM .., .. 
JOA!JS! • m• .ı; 

unsıo.<nsı - ısın• np 
wruo.Ansı - m• q:>f 

ıaı.aıpaJllnW .aeıuo - uauUQlf aıs 
ZJUJSJJJ)aJ)(nW ZJS - ( uaUUQ>f aıs > 

ZJUJSJJpaı>1nW ZJS - JUUQ)\ lll! 
Z!J!P3JllnW zıq - DClDUQ>f JfA 

.ag>J!paJllDW O • UUl>f Ja 
DJSJJpaJl(DW uas - JSUUllf np 

WJJJs>aP1nW uaq - uuı>ı q:>f 

: J8H 

ıeıtnwıo Jeıuo • U<lsa•aJ uaıas aıs 
znunstnwıo zıs - uasa.aa.8 ( uaıas aıs ) 

znunstnwıo zıs - uasaMa.8 ıaıas .1111 
zntnwıo Z!Q - uasa•a.8 ups Jf.A 

Anwıo o - mR•aıt ıas ıa 

unstnwıo u.,. - uasaMaJ ıRtaS np 
wntnwıo uaq - u~ ıas q:>f 

nıunsıo · uaıas aıs 

ZIUISVJO - ( uaıas öl!S ) 
zıu~sııo - ıaıas lifi 

W1(8JO - UafölS JJM 
onsıo ıas ıa 

uıseıo • ısaıas np 
wı..<wıo - ıas q:>ı 

ı ıwezmı ·ı Afll(DnflloJ 

ıpJ11>11:>110 tnwıo ıeıuo - uıas uaSöl•a.8 uapJ~M ;,ıs 

ZIUIJlfV:>'IJO tnwıo ZfS - U!OlS U~Ma.8 ( uapJ!}M aıs ) 
zıuıJlle:>•ı<> Anwıo zıs - uıas uasaMa.8 ıapJDM .au 
lf IJl\•:>•ıo Anwıo zıq - U}as uasaMa.8 uapıga J!M 

ıılfV:>•ıo Anwıo o • uıas uasaaa.3 apJU• J~ 

lır wollt • siz istiyorsunuz 
( Sie wollen ) - siz istiyoasunuz 
sie wollen - onlar istiyorlar 

ihr wolltet - siz isterdiniz 
( Sie wollten - siz isterdiniz 
sie wollten • onlar isterlerdi 

Sollen Mecbur olmak, borclu olmak 

Hal 

ich soll - mecburum 
du solist - mecbursun 
er soll - macburdur 
wir sollen - mecburuz 
ihr sollt - mecbursunuz 
( Sie sollen ) • mecbursunuz 
sie sollen - meçburdurlar 

Halin hikAyesi 

ich sollte - mecbuıdum 
du solltest e- mecburdun 
er sollte - o mecburdu 
wir sollten • biz mecburduk 
ihr solltet - siz mecburdunuz 
( Sie sollten) - siz meçburdunuz 
sie sollten • onlar mecburdular 

\ 

Mttuen M~bur olmrk, IAzım olmak 

Hal 

ich muss • mecburum 
du musst - mecburum 
er muss - mecburdur 
wir müssen - mecburuz 
ihr müsstet - mecbursunuz 
( Sie müssen - mecbursunuz 
sie müssen • mecburdurlar 

HalJn hikiyesi 

ich musste - mecburdum 
du musstest - mecburdun 
er musste - mecburdu 
wir mussten - mecburduk 
ihr musset - mecburdunuz 
( Sie mussten) • mecburd1H1Uz 
sie mussten - mecburlardı 

Dttrfen lzinU olmak, sellhiyetli olmak 

Hal 

iclr cluf - bea lzinHyfm 
du darfst - sen izinlisin 
er darf - o izinli dir 
wir dürfen - biz izinliyiz 
ihr dilrft - siz izinlisiniz 
( Sie dürften) - siz izinlisiniz 
sie dürten - aonlar izinlidirler 

Hal 

icb maı • ben iatiyorum 

Halin hiklyesi 

ich durfte - ben izinli idim 
du durftest - &e• izinli idin 
er durfte - o izinliydi 
wir durften - biz izinli idik 
ihr durftet - siz izinliydiniz 
( Sie durten ) • siz izinliydiniz 
sie durften - onlar izinliydiler 

llöge• istemek, arzu etmek 

Ko•juktiv il· lnpt H. 

ich m6chte 

-ö-
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- p, -

UIJ>f1:->1?(0 §nwıo U3S - UJ3S U;)Ç;>M.;>.8 JS;>pJ!JM np 
WIJ>fl?:>l?\O Snwıo a<lS - U!3S U3S3M32 apı!JM. 4:>! 

·ıı pı~ ·n ıuuomımo)J 

ıeıunsıo - uı;>s uauos aıs 
znunıo - a!S uaı;>s 

unıo - pıas 

wııııo - U!ô»S sun sseı 
Wl(l?{O • J!M U<l!3<lS 

unsıo - ıas J;> 
ıo - ıas 

l1?f >f1?:>1?JO Snwıo - U!<lS U3S3.M3;} uap.ıaNı aıs 
zıuıs>fP.:>ııo §nwıo - uıas U3S<l.M;>.3 (uapıa.M aıs> 
ZIUJS)\1?:>1?(0 Snwıo - uıas U3S3M32 J3PJ3.M .ıqı 
zı~ı:>'l?IO Snwıo - uıas U<lS3M32 uapı;ı.M J!M 

>(lı:>l?(O Snwıo - uıas uasaMa2 PJ!M ıa 

UIS>{?:>l?{O §nwıo - ll!ô»S U3S3.Md2 JSJ!h\ np 
wı~ı:>-eıo Snwıo - uıas uasa.Ma3 3pJ3M q:>ı 

ıpJl?(Snwıo Jl?{UO - U3SdM.38 U3Jl?.M 3JS 
znunJSnwıo zıs - ut>S<lM.32 ( uaJl?M aıs ) 

znunJSnwıo zıs - uasa.Ma2 J3Jl?M Jl{! 
>f nJSnwıo zıq - U3S;,).M32 U3Jl?M. J!M. 

OJSnuııo - U3S3Nı33 Jl?h\ J;) 
U!P! Snwıo - U3~<lM.32 JSJl?M. np 
wıpı Snwıo - lldSdMa2 Jl?M q:>ı 

ıpııı>ıı:>eıo - U!ô»S uapı!JM. ô»'6 
ZIUIJ>fl?:>l?(O - U!ô»S ( UOlpJ!]M. ô»!S ) 

ZIUIJ>f\?:>1?{0 • U!ô»S J3pJ!JM Jq! 
>t•!>tı:>ııo - uıas uapın• J!M. 

lJ>f~l?(O - ll!3S apJ!JM J3 
uq>{l?:>l?\O - uıas JS3pJ!JM np 
WIJ>{l?:>l?}O • ll!3S ô»pJ!JM q:>! 

. 
Jl?(>jl?:>l?(O Jl?JUO - uıas U3pJ3h\ 3!S 

ZIUIS>jl?:>l?(O Z!S - uıas ( uapJ3A ô»!S ) 
zıuıs>{l?:>l?{O zıs - uıas J<lpJaM. ıqı 

Zl~l?:>'l?{O Z!q • U!3S U3pJ3h\ J!M. 
>jl?:>eıo o - uıas JJ!M J;> 

uıs>tl?:>l?\O uas - uıas lSJ!M. np 
WJ~l?:>l?(O uaq - U!3S 3pJô»M q:>ı 

ııınpıo ıııuo - uasa.Ma2 puıs aıs 
znunpıo zıs - uas;>M.a2 ( puıs 3!S ) 

znunpıo zıs - uasaNıa2 P!OlS Jl\! 
>jnpıo zıq - uasaMa2 puıs J!M. 

npıo o - U3S3M.32 lS! J;) 
unpıo uas - uasa.Ma2 sıq np 

wnpıo u3q - uas;>.MalJ uıq q:>ı 

(, U!S!W1!~3p U3S - • i. J4:>!U nq ısıq 

(, wı.<ıwı!~3p uaq - (, J4:>!U 4:>! uıq 

U!Sl~3p U3S ' • ' Jl-tJ!U JS!q np 
uım~ap uaq - l4:>ıu u!q 4:>ı 

.ıaııpı ıeıuo - uaJe.M <>ıs 

Z!U!P! zıs - ( U;)Jl?M '1!S) 
Z!ll!P! zıs - J3J1?M J4! 
>\!P! Z!q • U3J1?M J!.M 

du magst - sen istersin 
er ınag - o ister 
wir mögen - biz isteriz 
ihr mögt - siz istersiniz 
sie nıögen - onlar isterler 

· (, wısıw uas - • · l np JS!q 
(, Ul!A!W uaq - (. 4:>! uıq 

.ıepıp ıeıuo - puıs 3!S 

zıuıszıs - ( puıs aıs ) 
zıuıszıs - P!OlS J4! 
zızıq - puıs J!.M 

, 

du möchtest - sen isterdin (nezaket şe~i} 
er möchtet - o isterdi .ı> > 

wir möchten - biz isterdik :ıı • 
ihr möchtet - siz isterdin iz • J) 

sie möchten - onlar isterdiler » » 

La!ô!sen bırakmak, terketmek 

Hal 

ich lassen - bırakıyorum 

du lasst - bırakıyorsun 

er llisst - bırakıyor 

wir lassen - bırakıyoruz 
ihr lasst - bırakıyorsunuz 

( Sie lassen ) - bırakıyorsunuz 

sie lassen, - bırakıyorlar 

Halin hikayesi 

ich liess - bırakıyordum, bıraktım 

du liesst · bırakıyordun 

er iiess - bırakıyordu 

wir liessen - bırakıyorduk 

ihr liesst - bırakıyordunuz 

( Sie liessen) , bırakıyordunuz 

sie lissen - bırakıyorlardı 

( Haben )ile birleşen fiillere dair bir misal : 

ich habe gelacht - güldüm 
du hast gelacht - güldün 
er hat gelacht - güldü 
wir haben gelacht - güldük 
ihr habt gelacht - güldünüz 
( Sie haben) gelacht - güldünüz 
sie haben gelacht - güldüler 

Lachen Gülmek 

ich hette gelacht - gülmüştüm 

du hattest gelacht - gülmüştün 

er hatte gelacht - gülmüştü 

wir hatten gelacht ~ülmüştük 
ihr hattet gelacht - gülmüştnnüz 

( Sie hatten ) gelacht - gülmüştünüz 
sie hatten gelacht - gülmüşlerdi 

( Sein ) ile birleşen fiiller - Almancada müteaddi fiiller ( Ilahcn ) ve lizım fiiller de 
(St•in ) yardımcı fiillerini alırlarsa da müstesnaları pek çok olduğundan esaslı bir kaide teşkil 

etmez. Yalnız, bütünü ile hareket ve şekil değişikliği ifade eden fiiller ( Sein ) yardımcısını 

alırlar ki bu daha işe yarayan bir kaidedir. 

( Sein ) ile birleşen fiillere bir misal : 

ich bin gekommen · geldim 
du bist gekommen - geldin 
er ist gekommen - geldi 
wir sind gekommen - geldik 
ihr seid gekommen - geldiniz 
( Sie sind ) gekommen - geldiniz 
sie sind gekommen - geldiler 

Kommen Gelmek 

-6 

ich war gekommen - gelmiştim 
du warst gckommen - gelmiştin 
er War gckommen - gelmişti 

wir waren gekommen - gelmiştik 

ihr waret gekommen - gelmiştiniz 

( Sic waren gekommen - gelmiştiniz 

sie waren gckommen gelmişlerdi 

- tl -

·ıq!~ ~npıo "PU!J;}}OIW!J;'f ( 383!ld 'J3q3!A '1qnlS 
'UOll{OlJS 'U3(lrnM '1404 ( JnUn>fO unzn 1? 3A 01pU!(:>j3S ('BOZ : J41?Z ) 

: Jl?S!W ·ınUO>{O unzn 
l?SJOunınq ıııq U3pU!J31Jl!4 ( ;) ) ~nq?AOlA ( q ) 'UUOS U3JIJ!4 J!q !}SölS - l 

JnUO>{O 3J • qd 
JOUrt}fO a:> - q:>sp 

JnUTI>jO 33 • 4:>SJ 
JOUn>f O 3itJ • ZJ 

JOUO>{O adS - ds 
JOUO>{O 3J§ • JS 
ınun>{o 14 - q:> 
JOUO>jO 3S - q:>s 

JnUO>{O >\ !ll3AAO>f • >p 
JOUO:>jO s ll!>{SC})j - ss 'zs 

: ı~mııq ııssos >tı§;ı.ı!e 
( ınun>jo unzn ! - aı 'Al? - nı '!..o • na 'f..ı - ı;ı '.Ae - !1? ) 

: ıauıe4 ııs;ıs >tı§aı.ım 

« tı : n 
« C} :-g 

JOUO>{O Q : Q 

• .ııu;ıp ( Jneıwn ) -epı:>uewıv -eung ·ııııuızı s3s wul?A 
>jlW~UO>f ııJzı~ >\D~n>ı !>t! ( JI ) 3UDJSU U!U!J3JJJ1?q ('n 'o '1?) 3PJ!9 

« n : 30 
• Q : ;)) 

c ;) : Y. 
JOUO>f O d : .... : 

: J~(JJ1?4 !JSô»S WIJ 1? ı\ 

« « o : 00 

·ınun>jo uezn ı : eı 

· ııpı1M !41?P J3IJJ1?4 « !IS3S >ı!SOlfJ!q » aA c !(sas wuı?A ıı • ıısas uö > 

• ı?>{~l?q uepıe1ung 'J!PJ31JJ1?4 zıssas ıeıuııe>ı ııa2 ( '!.. 'n 'o '! •a 'ı ) 

: J! pJ3IJJ1?4 !JSOlS 
Jl?(UO~ · Jl(IJAl? OlA!>t! aA!P ıa1pe4 Z!SSas <>A ns;ıs J31JJ1?L{ l?pl?:>Ul?WIV 

14ozç aa 

uoısnun~o upaflJ04 H!() aa ~a2, opo:>uawıtb 

Infinitiv - Mastar Imı>erfekt Ft•rfekt - Mazi veyo 
Halin hikayesi ismi meful 

' gekniffen keneien - çimdiklemek kniff 
kommcn - gelmek kom gekommen 
kriechen - sürünmek kroch gekrochen 

L 

laden yiiklemek lud geladen 
lassen - bırakmak liess gelassen 
laufen - koşmak lief gelaufen 
leiden . acı çekmek litt gel itten 
!esen - okumak las gel essen 
liegen - yatık durmak lag gelegen 
1ügen - yalan söylemek log gel o gen 

M 

meiden - çekinmek mied gemieden 
melken - süt sağmak molk gemolken 
messen - ölçmek mass gem essen 
missfallen - haşlanmamak missfiel missfallen 

N 

nehrncn - almak na hm genomen 
nen nen - isim vermek nannte genannt 

p 

pfeifcn - ıslık çalmak pf iff gepfiffen 
preisen - fiat biçmek pries gepriesen 

Q 

quellen - fışkırmak quoll gequotlen 

R 

rathen - nasihat vermek rieth gerathen 
reibcn vurmak rieb gerieben 
reissen . yırtmak riss gerissen 
reiten - atla gitmek ritt ger itten 
rennen - koşmak rannte gerannt 
riechcn - koklamak roch gerochen 
ringen - vuruşmak rang gerungen 
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• 

·ıqı3 ( cı3unz 'ptö>O 'ıdo)I 'udunıg 

'>ı:ıed '4:>ea 'Lpoı ·ssep 'ud.3upq •ucı1Jl?4-:>s 'dlll? •uı;ınız 'ucıuudıa ) 
: \l?S!W ·mun>ıo esı>ı esmunınq p114 Z!ss;ıs Pi! l?Juos U;)lJJeq ııq ııs;ıs - ı 

·ıqı.3 ( ıuneg ';;ıwngg ·uıew 'uı<>ı 'n~JJ 'n<>u ) 
resıw · ınun>ıo unzn <>u;:ı.3 esJnunınq pıq u<>pJ<ıUJl?4 ııs<>s >ıı§apm -· t 

·ıqı.3 ( u;;ı~es ·uo4:>s •ınıs 'Jn.3 'JnH •;;ıqtı~ 'ı;ıqn ) 
: ıesı w · Jnun>ıo unzn ;:ıu<>1'J tısınunınq pe4 zıssas ııq iıuıeı\ l?J 

.uos ucııpeq !!S<ıs '>tl?ll?\O l?US<lJS!!W pap<ı:> !JJl?l{ ( uı •wı 'Jıuı ) ZIU\1? A - E 
·ıqı.3 ( \l?l?S 'Jaaw 'soow ) 

: ıesıw · mun>ıo unzn aua.3 l?Smunınq >fl?Jl!\O H!~ JJl?4 !(SdS - ı 

lnfinitif • Mastar 

f ailen . düşmek 
fangen - yakalamak 
fechten - kılıç savaşı yapmak 
flnden • bulmak 
flechten • örmek 
fligen - uçmak 
flichen · kaçmak 
fliessen - akmak 
fressen - yemek (hayvanlaq 
frieren • donmak, üşümek 

gahren · tahammür etmek 
gebahren - doğurmak 

geben - vermek 
gedeichen - büyümek 
gefellen - hoşa gitmek 
gehen • gitmek 
gelingen - muvaffak olmak 
gelten - değeri olmak 
geniesen - şifa bulmak 
geniessen - ıstif ade etmek 
geschehen - vuku bulmak 
gewinnen kazanmak 
giessen • dökmek 
gleichen • benzemek 
gleiten • kaymak 
graben - kazmak 
greifen - yakalamak 

halten - tutmak 
hangen • asılmak 
hanen • kesmek, oymak 
heben - kaldırmak 
heiasen - tesmiye olunmak 
helfen - yardım etmek 

kennen • tanımak 
klimmen • tırmanmak 
klingen • çınlamak 

lmperfkt 
Halin hikayesi 

fi el 
fing 
focht 
fand 
flocht 
flog 
flab 
flohs 
frass 
fror 

G 

gohr 
gebor 
gab 
gedich 
gefiel 
ging 
gelang 
galt 
genos 
genoss 
geschah 
gewann 
gass 
glich 
glitt 
grub 
griff 

hielt 
hing 
hieb 
hob 
hiess 
half 

H 

K 

kannte 
ki amme 
klang 

- ıo -

Perfekt · Mazi veya 
ismi mcful 

gefallen 
gefangcn 
gefochten 
gefunden 
geflachten 
geflagen 
geflohen 
geflohen 
gefressen 
gefroren 

gegohrcn 
geboren 
gegeben 
gedichen 
gefallen 
gegangen 
gelungen 
gegolten 
ııenesen 

gelll>Ssen 
ge$chehen 
gewannen 
gegossen 
gelichen 
gcglitten 
gegraben 
ge2fiffen 

gchalten 
gchangen 
gehanen 
gehoben 
geheissen 
geholfen 

gekannt 
geklammen 
geklungen 

!P! o • Jl!M J<ı 

U!P! uas - JSJ?h\ np 
W!P! ueq • Jl?M q-:>ı 

>fl?W(Q 

ıpıeıesıo Snwıo >\!ll?W · Jqeqcı.3 ucıırnı.ı cııs 
zıuıpı\eıo §nwıo >f!ll?w - ( Jqe4cıil ucımı.ı cııs ) 
zıuıpkesıo §nwıo >i!ll?W - ;qeqcı.i:J ;an!1Lt J4! 

>flpAl?S(O §nwıo >\Hl?W - Jqe4<11J uarn~q J!M 
ıp..<tısıo §nwıo >ıııew • Jqeqa.3 <ıHY4 Ja 

uıp.\esıo §nwıo >nrew · ;qtıq Cl3 JSaJrn4 np 
WlpAl?SjO §nwıo >t!ll?W • Jqtı4cı1'J dngı.ı q-:>ı 

·m 1-ıısuı ·nı .\mıunfuo}{ 

ınpo • JS! J<ı 

UJSUCIS • JS!Q np 
wıudq - u1q 401 

ıpıeıesıo >mew · udırnq cııs 

zıuıp.<tısıo >ı!Jew - ( udJrnq cııs ) 
zıuıpı\esıo >mew • J•mgq Jqt 
)ftpAl?SJO .>f!fl?W - ucınyq J!M 

1phl?SJO >t!ll?W - <lH!14 J<l 

UlpAl?SJO >f!Jl?W JSdH!14 np 

ıuıunsıo >mew • u;ıqe4 dıs 

Z!UIS'l?JO >f!l'l?LU - ( u;:ıqe4 ;}!S ) 
ZIUtSl?!O >\!\l?W • J<ıqe4 J4J 

WIJl?f O >t!l'eW - uaqe4 J!IA 
unsıo >ıııew • ;}qtı4 J;) 

UtSl?JO • >\!J'BW - JS;>qeq np 
wıp.<esıo >(![l?W · <ıJJ!14 4:>1 WlA'l?JO >f!Jl?W - <ıqtı4 4J! 

·ıı 1du1 ·u Affl(DilfOO)l 

ıpJl?J>fl?Jl?(O §nwıo >t!fl?W • U;}qi4 JQl?4<ı1'J u;ıpJ!)M <l!S 
zrnıp\tı:ıeıo Snwıo >\!\l?W • u;ıqe4 ıqeq;:ı.lf ( u;:ıqJQh\ cııs) 

zıuıı>ıe::rnıo §nwıo >ıııew · udqeq ıqe4d.3 J<>PJ!}M J4! 
>ppıtı:>l!fO Snwıo >ıııew - uaqtıq ıqe4;ı.3 lldpJ!)M J!h\ 

t}>fl?:>l?(O §nwıo >f!ll?W · uö>ql?4 Jqtıqd2 <ıpJt}h\ J;) 

UIJ>f'e:>l?(O §nwıo >t!ll?W • u;:ıqtıq ;qe4d1'J JSdpJ !}M np 
wq>(e:>l?JO ~nwıo >tııew - ucıqtıq ;qe4;ı.3 <ıpJ!)h\ , 401 

znunıo :ııııew - <l!S u;lq114 
unıo >f!ll?LU - J4! J;lqeq 

Wlll?IO >{!\l?W - U;lqtıq U<l\lO•" J!M 
Wlll?JO >f!lllUI . U;}qeq sun JSS'l?f 

Wl!l?JO >t!Jl?W - J!M uaqt?4 
unsıo >ıııew • J;) ;}qtıq 

ıo >f!ll?W - ;}qe4 

tpJl?\JllJO >\!ll?W - U;}qeq u;:ıpınM ;lJS 
znunpmıo >ı!(ew u;>qtıq ( U;lpJ !Jh\ <l!S) 

znunpınıo >\!ll?W - uaql?q FlPJ IJ M J4! 
>ınpınıo >t!Jt?LU - u;:ıqe4 udpı !]M JJM 

npınıo >f!l'l?W - uaqt:L( apJ!)M ı;ı 

unp>ınıo ' Ul})fl?Ol?JO >t!ll!W - U;}qeq JS;lpJl)M ııp 

wnpm10 'uııJ>jl?:>l?JO :>\!l'l?W - u<ıqe4 ;}PJOM ıpı 

( Reflexive VerhP.n) : Refleksif fiiller daima ( hnhen ) yardımcı fiilini alırlar. ( sich 
irren - aldanmak, sich setzen - oturmak, sich waschen · yıkanmak, sich anzichen - giyinmek J 

gibi, 

Sich iren · Aldanmak 

lial 

ich irre mich • aldanıyorum 
du irrst dich - aldanıyorsun 

er irrt sich - aldanıyor 

wir irren uns - aldanıytıruz 

ihr irrt euch - aldanıyorsunuz 

( Sie irren s ich ) - aldanıyorsunuz 
sie irren sich - aldanıyorlar 

Halin hikayesi 

ic!:t irrte mich - aldanıyordum 

du irrtest di~h - aldanıyordun 

er irrte sich - aldanıyordu 

wir irrten uns - aldanıyorduk 

ihr irrtet euch • aldanıyordunuz 

( Sie irrten sich - aldanıyordunuz 

sie irrten sich • aldanıyorlardı 

Geçmiş zaman 

ich habe mich geirrt - aldandım 

du hast dich geirrt • aldandın 

er hat sich geirrt • aldandı 

wir haben uns geirrt - aldandık 

ihr habt euch geirrt · aldandınız 

( Sie haben ) sich geirrt · aldandınız 

sie haben sich - aldandılar 

istikbal 

ich werde mich irren - aldanacağım 

Şart siygası 

ich würde mich irren • aldanacaktım 

Emir siygası 

irre dich - aldan 
irret euch . aldanın 

irren Sie sich geirrt • aldanınız 

Mazinin istikbali 

ich werde mich geirrt haben - aldanmış olacağım 

Mazinin şartı 

ich würde mich geirrt habcn - aldanmış olaçaktım 

Mazinin hikayesi 

içh hatte mich ieirrt - aldanmıştım 

Passiv · Malüm. Aktiv · Meçhul fiiller 

Malum fiillerin ( Partizip d«'~ Perfrkts) 
yani mazi şekilleri ( werde n ı fiiliyle gelirse o 
fiilin manası ( Pas:siv - meçhul ) olur. Misal : 

lieben . sevmek ..• geliebt werden - sevilmek 

\ 
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de 
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50 t. 
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t. 
ıecı 

~ 21 l 

• · · · · · ~nw10 >t!J\?W • u;;ıqeq Jqeq;,~ u~pJ<:>M aıs 
• • • • • · ~nwıo >ınew • u;}qıı4 lQeqa2 lC>PJd.M Jl{! 
• • • · ~nuııo >ı!lew - uaq'llq •ql!4~1J uapı;,M JİM 
· • • • • • • · ~nwıo >ıııııw - ue>qeq Jqe4e>.3 PJ!M Je> 
· • • • • • {;nuııo >t!ll?UJ - ue>q'llq }qıı4;)1J lSJ!M np 
wı~e:> 

-1110 ~nuııo 'f!ll?UI - UC>Ql?l{ }ql?l{;).(j ;Jpl~M 40! 

ı-

Jepı-e:reıo >ınew - u;Jqe4 uapJ;J.M aıs 
ZIUIS>fl?:ll?lO >f!ll?W - U3Ql?l{ ( U3pJ3.M 3!S ) 

ZlUIS>tl?:Jl?jO >t!ll?W - uaqe4 l3PJ3M JlH 
ZJ~'l?:ll?lO 'f!ll?W - U3Ql?l{ U3pJ3.M J!M 

>fl?Ol?!O >t!('l?W - UC>Ql?4 Pl!.M J;} 
UtS>tl?Ol?fO >f!Jl!W " U3Ql?4 JSJ!M np 

wı~eoeıo >ııı.:w - uaqe4 3pJ3.M 401 

· ·j,ıwuıpeuııo >mcw - · • · e ıqıı4a.3 ı4oıu np ısıı4 

l ıw wıpewıo >t!ll!W - l ıqe431J ıı.ıoıu ıpı aqe4 

u ıpııwıo >ı!l'l?tu - pe4a.3 J4:.l!U 1se4 np 
uııpewıo >mew - ıpe4a2 J40!U <>qını 401 

ıeını~nwıo 'J31JPl!ll!UJ Jl?IUO - JQl!LJ31f U3Jll!4 3JS 
( 'Z!U!J>f!l'l?W zıs - JQ'l?l.{3.İi ( U3Hl!4 <>ıs ) 

znunı~nwıo 'Z!U!J>f!('l?W zıs - 1qe4a2 1anet1 l4! 
>ını~nuııo '>ı!Pl!Jl?W zıq - 1qe4a.3 U3JJl?lf J!M 

n}~nuııo 'H>f!ll?W o - JQt?l{32 <>ne4 ı;, 
cm~nwıo 'U!Pf!ll!W uas - ıqe431J JS3lJl?4 np 
uını~nwıo 'W!J>f!(l!W uaq - ıqe4a.3 <>ne4 401 

;, nw unp1c >i!I'l?W u3s - • • · l ıqe4a~ np 1se4 
ı nw wnpıo >t!ll?W ucıq - l ıqe432 40! 3Q'l?lf 

ıeınpıo >f!tl!W · ıqe43.3 u3qe4 aıs 
znunp10 >mew - ıqe431J ( u3qe4 <l!S ) 

znunpıo >t!Il?W • 1qe4;:ı2 ıqeq Jl{! 
>ınpıo >ıw~w - 1qe431J ucıqe4 JJM 

np10 >mew • ıqe4e>.3 Jl?4 Je> 
wnpıo >f!tl?W - ıqe4~.3 ıse4 np 
wnpıo >mew · 1qe4<>.i'J aqe4 401 

ızew spf3JJt>d sJp d!znJttd 

. l. nw >tOA UJUC>S - (. l40!U np }Sl!q 
l nw >tOA wıucıq - <, Jtpıu 401 cıqe4 

• · >ıo,\ uıuas - llfOJU 1se4 np 
>tOA wıu<>q - Jl{O!U C>Q'll4 lf:l! 

ıpJeA uueıuo - uaneı1 3JS 
ıpıeA uızıs ( uane4 <>ıs ) 
ıpıl?A uızıs - JC>Jl'llll J4! 

lpJl!A WJZ!Q • U3Jll?l{ lJM 
ıp.rnA unuo - an'llq ıa 

ıpJl?A U!UC>S - lSC>H'lllj np 
ıpJl?A wıu<>q - C>Jll?4 ııoı 

!S3A'll>t!4 U!ll!H Pl.<>JJ.ıdwj 

· (, IWJl!A UJU3S • l np }S'lll{ 
(, IWJ'l?A wıu<>q - ı lP! ~qeq 

J31J!Pl!l'l?W ıeıuo - ue>qeq <>ıs 

zıu!s>mew zıs - ( uaqeq aıs ) 
Z!U!S>f!ll?W ZJS • JQl?l{ Jl{! 
Z!'l!ll?UJ zıq - uaqe4 l!.M 

J!l>t!leuı o · ıe4 ıa 
UJS>t!ll?W uas - JS1?4 np 

wı>ı!lew uaq - aqeq 401 

Lic•hen - Senıwk 

G('Jieht werclmı - ~evihıH'k 

Aktiv - Mallım { lndikativ) Passiv . Meçhul 

ich liebe - seviyorum 
du 1 iebst - seviyorsun 
er liebt - seviyor 
wir lieben - seviyoruz 
ihr liebt - seviyorsunuz 
sie lieben - seviyorlar 

Prasens - Hal 

ich werdc geliebt - seviliyorum 
du wirst geliebt - seviliyorsun 
er wird geliebt - seviliyor 
wir werden geliebt - seviliyoruz 
ihr werdet geliebt - seviliyorsunuz 
sie werden geliebt - seviliyorlar 

lınpel'fet - Halin hikayesi 

ich liebte - seviyordum 
du liebtest - seviyordun 
er liebte - seviyordu 
wir liebten - seviyorduk 
ihr liebtet - seviyordunuz 
sie liebten seviyorlardı 

ich wurde geliebt - seviliyordum 
du wurdest geliebt - seviliyordun 
er wurde geliebt • seviliyordu 
wir wurden gelidbt - seviliyorduk 
ihr wurdet geliebt - seviliyordunuz 
sie wurden geliebt - seviliyordular 

Perfekt - Mazi 

ich habe geliebt • sevdim 
du hast geliebt - sevdin 
er hat geliebt - sevdi 
wir heben geliebt - sevdik 
ihr hattet geliebt - sevdiniz 
sie haben geliebt • sevdiler 

ich bin geliebt worden sevildim 
du bist geliebt worden sevildin 

sevildi er ist geliebt worden -
wir sind geliebt worden 
ihr seid geliebt worden 
sie sind geliebt worden -

- sevildik 
sevildiniz 
sevildiler 

Plusqoamperfekt Mazinin hikayesi 

ich hatte geliebt • sevmiştim 

du hattest geliebt - sevmiştin 
er hatte geliebt - sevmişti 

wir hatten geliebt - sevmiştik 

ihr hattet geliebt sevmiştiniz 
sie hatten geliebt - sevmiştiler 

Partiziıı -

Prasens -

Perfekt 

ich war geliebt worden - sevilmiştim 
du warst geliebt worden - scvilmiştin 
er war geHebt worden - sevilmişti 

wir waren geliebt wo~den - sevilmiştik 
ihr waret geliebt worden sevilmiştiniz 

sie waren getiebt worden sevilmiştiler 

ismi fail, ismi meful 

libend • seven 

geliebt - sevmiş 
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Unregelrnassıge Zeitworter - Gayri kıyasi fiiller 

lnfinitiv - Mastar 

hacken - pişirmek 
befehlen - emretek 
befleissen - çalışmak, uğraşmak 

beginnen · başlamak 

beissen - ısırmak 

beklemmen - sıkmak 

bergen - saklamak 
bersten - çatlamak 
besinnen - hatırlamak 
besitzen - sahih olmak 
betrügen - aldatmak 
bewegen - hareket etmek 
biegen - bükmek 
bieten - taktim etmek 
binden bağlamak 

bitten rica etmek 
blasen üflemek 
bleiben - kalmak 
broten - kızartmak 

brechcn - kırmak 
brennen - yakmak, yanmak 
bringen - getirmek 

denken - düşünmek 

dreschen - buğday döğmek 
dringen · zorlamak 

empfcngen - kabul etmek 
empfehlen - tavsiye etmek 
erbleichen - solmak 
erlöschen - sönmek 
erschallen ses vermek 
erschrecken - korkmak 
erwagen - etrafile düşünmek 
essen - yemek 

fahren - araba ile gitmek 

Inıtlerfekt 

Halin hikayesi 

B 

buck 
befahl 
befliss 
begann 
biss 
beklamm 
barg 
barst 
besann 
besass 
betrog 
bewog 
bog 
bot 
band 
bat 
blies 
blieb 
briet 
brach 
brannte 
brachte 

dachte 
drosch 
drang 

]) 

empfing 
empfahl 
erblich 
erlasçh 
erse hali 
erschrack 
erwag 
ass 

fahr 
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1 
Pc~rfek.t. - Mazi veya 

ismi meful 

gebacken 
befohlen 
beflissen 
begannen 
gebissen 
beklammen 
geborgen 
geborsten 
besonnen 
besessen 
betrogen 
bewogen 
gebogen 
geboten 
gebunden 
gebe ten 
geblasen 
geblieben 
gebraten 
gebrochen 

• gebrannt 
gebracht 

gcdacht 
gedroschen 
gedrungen 

empfangen 
empfohlen 
erblichen 
erloschen 
erschallen 
erschrocken 
erwogen 
gegessen 

gefahren 



Sayfa 4 

;•~ile : 330050 it. (aj ) 
F oın pour matelas : 8,5 t.· Ble coacaaae: 5 t . 
roaııge blaac : 800 k.- Fromage ltacher : 

\'·400 it.- Abricota secs : 300 it. 
••ade de darlılitch : 6 t.- Viuıde d'agneau: 
1 tonne 

Provisions : 29 lots. 
.\•oino : 900 t. (cah. eh. P. 234). 
l • : 400 t. 

eru111ea : 10 lota 
Pame : 15 t . 
.\\toine : 40 t . 
8•urre : 13,6 t . 
Farine : 450 t . (aj.). 

.\" : 200 t . (aj.). 
\toine : 135-150 t. · 

Gre a i"'e 
" Publique 

• 

" Pli cıch 

• 
Publique 
Gre a gre 

" Pli cach 
Gre a i"'e 

" Pli cach 

5775 trl 

945 -

3020 -

46800 -
20800 -

547 05 

14320 80 
58500 
28000 - -

433 19 

70 88 

226 50 

3510 -
1060 -

41 50 
15 % 
15 0 10 

1074 04 
4175 -
2100 -

MÜNAKASA GAZETESi 

Com. Ach. lntend. Ankara 
., 

Dir. Ecole Sup. de Com. Marit. 

" 

8-10-38 11 -
30-9-38 14 30 

13-10-38 13 30 

B-10-38 13 30 

Dir. Gen. S<ırete Ankara 3-10·38 10 16 
Com. Ach. Comm&Dd. lıt. Fındıklı 17-10-38 10 30 

" 17-10-38 11 -
Com.Aclı . O. G . Fab. Milit. S.pazar 14-10-38 14 -

,, • Mil. Selimiye 3-10-38 117 -

" . " 
Com. Acb. Briırade Edirne 

" 
" Milt. Karı 

" . " 
Dir. Etable S11ltansuyu 

3-10-38 14 30 
10-10-38 11 -
6-10-38 10 -
6-10-38 10 -
5-10-38 14 -

t•rre : 12 t . (aj .). 
ntilles : 30 t. (aj .}. 

8e 11 : 2 t . (aj.). 
li Urre : 40 t . (.ıj . ) 

• : 30 t . 

" Gre a gre 

" Pli cacb 

" 

12500 -
1500 

100 -
le k. 1 11 

6750 -

618 75 
787 50 
112 50 

7 50 
3330 -

550 25 

Com. Acb. Mil. Siird Danm 1 mois 
,, Diyarbaltir 1 moiı a part. d11 5-9 38 

" " " " Com. Acb. Div. Kırklareli 13-10-38 16 -

• • lat. Erz.arum 8-10-38 11 -

~'!judicatıons iı la surenc~~e 
&· 'lt.rıqueı : 206.000 p. Publique 

Grc a rre 
605 - 45 40 Vilayet Samıun 

Deniabaak Suc. lataat.ul 
3-10-38 . 15 -
17-10-38 15 -'lllorq-.eura Salta ot Ejder 

~ S Elniltmiye girebilmek ıçın iateklilerin 33232 lira muvak • 
""l~•nıinat mektub nya makbuzu Ye bundan batka aıatıdaki 

alarını kapah zarf uaulü veçhile koymaaı llıumdtr. 
'-'t .\_ Evvelce alanmış daimi ve muvakkat veaikalar ilra kıhn 
tlla oldutundan Nafıa Vekaletinin 12.8.931 tarih ve 67/ 11650 aa
"'9ı~•nıinaleri mucibince Trabzon Viliyetinden aha.eak ehliyet .... t 938 aeneaine aid Ticaret Odası vesikaaı. 
"'- Ehliyet veaikaları talebinde bulunanlar 20.10.938 tarihin· 
"" en az 8 gün ev.vel iıtida ile Trabzon Viliyetine müracaat 
'11.~ld.er ve bu zaman zarfında veaika talebinde bulunmayanlar 

7 
t11ııye giremiyeceklerdir. 

~ Teklif meklubları yukarıda 3 üncü maddede yazıla saatten 
~~•at evveline kadar Sıhhat Müdürlüğü daireaine getirilerek ı 
... , rıı.e Komisyonu Reialiğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
~ ... •le ıönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazı· 
't it te kadar gelmit olmalara ve dış zarfların mühür mumile iyi· 
....::•talmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 

ı. 

• • • 
tici k.ayıscri Başmüd. binasında yap. Kalorifer. tesisatı, sep· 
~Çukuru Harniç ve dinamo ile hina ara ında yap. ispirlu 

deposu ve sundurma inşaatı. BabaP-skide yap. barut de 
Je ~ ~e bekçi evi inşaatı ile Çamaltı tuzlasında yap. su ısa-

•ısatı . Hak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
b •• • 
ueyoğlu ısantral hiııası tarasa ve duvarın tamiri. Bak: 
llbuı Telefon Müd. i lanlarına. 

~trik, Ha_v~j~zı,_ (Kalorifer T es~~!~ Maızem.) 
l.t,nbul Le•azım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

" ~ litclek ıubay okulunda tamir edilecek elektrik teaiıab için 
~ ra 49 kuruşluk elektrik malzemesi 4.10. 938 aalı günü saat 

•l~a Toph.aned~ Levazım amirliği . satıoalma komiıyoouoda 
1.11cl~ ek11ltme11 yapılacaktır. Temınatı 33 lira 52 kuruştur 
' erın belli saatte komisyona relmeleri, 

Yükıek Ziraat linıtitlıii RektclrlGj'ünden: 

'•lııta '41 rlük ve talebe panaiyon binalarının etrafına yaptırılacak 
: ~rojektör ve malzemesinin mubayaasile itçilik, tuiaatı 

il. l •ılttniye konulmu,tur. 
~:•i. l 4. I0.938 cuma wiinü saat onda Rektörliik binaıında 

...... lcıl komiıyon tarafından yapılacaktır. 
tı.... b'ia •nınıen bedeli 1898.60 ve mı.ıvakkat teminat 142.39 liradır. 
,.lc1 ' fazla izahat ve pal'asız şartname almak iıtiyenlerin Ena· 

•re Müdürlüğüne müracaatleri. 

iıtanbul Lvz. Amirliği $;;ı~alma Komisyonundan: 
• .._'' a· ~ ,., ır valtlık telaizlerin semer, mahfe ve teferruatından iki 

L:: t,._:.t•rılacaktır. Pazarlıtı 3.10.938 pazarleai gGnü saat 10,30 
,._ltıu ~lıda komutanlık aatın alma komisyonunda yapılacaktır. • 

trııı belli ıün ve aaatte komisyona welmeleri. 
l • . • 

lı... •tabı ..,__t On numune hat yap. elektrik ve kalorifer teaiaatı. Bak: 
•Gtununda Trabzon Viliıeti ilanına. 

~ t. 

* * • 
harici elektrik teıiaatının yaptırıt
iat. Komutaalıtı S. A. K. ilanlarına. 

işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
• • • 

kltıdı alınacaktır. Bak : lnkiaarlar U. Müd. 1 

. 
Benzin-Makine yağları v. s. 

• • • 
llıaıot alınacakbr. Bak inhisarlar U. MOdürlütü lliaları-

1 Müteferrik 

iıtanbul Levazım Amirliti Sabnalma Komisyonundan: 

500 adet kar ııöz.lütü 6.10.938 perıembe ııünü aaat 14 de Top
hanede latanbul levazım imirliti satınalma komiayonunda pazar
lıkla ekıiltmeai yapılacaktır. Tahmin bede!i 175 lira ilk teminatı 
26 lira 25 kuruıtur. Şartnameıi ve nümuneai komiıyonda wörüle
bilir. 

• • • 500 çift kar eldiveni 6.10.938 pertembe ıünü aaat 15 de 
Tophanede levazım imirliti satınalma komiayonunda· pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 9~0 lira, teminatı 142 buçuk liradır. 

Şartname ve nümuneai komiıyonda göriilebilir • 

• • • 500 adet kar ba,lıtı 6.10.938 perşembe rünü saat 14,30 
da Tophanede lıtanbul levazım ilnirlıti ıahnalma komiıyonunda 
pazarlıkla eksiltmeıi yapılacaktır. Tahmin bedeli 300 liradar. Te
minatı 45 liradır. Şartname ve nümuneıi komisyonda ııörilebilir. 

• • • Aı. okullar için alınacak 8500 kilo yataklık yün 4.10.938 
aalı rllnü saat 14 te Tophanede levazım lmirliti aatınalma komi•· 
yonunda pazarhkla ekıiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 6375 
liradır. ilk teminatı 478 lira 12 kuru,tur. Şartnameai ve nümunesi 
Ko. da rörülebilir. İıteklilerin kanuni veaikalariyle beraber belli
aaatte Ko. na relmeleri. 

latanbul Komutanhtı Satınalma Komiıyonundan: 

33. tGmen aıkerlik claireıinin Selimiyede oturdutu binayı 

çerçevelerile camları yaptırılacaAından açık ekıiltme ile ihaleai 
17.10.938 pazarteıi ııünü saat IO da yapılacaktır. Muhammen ke· 
tif bedeli 184 lira 80 kuruştur. ilk teminatı 14 liradır. 

• • • Mahabere alayı için bet çeşit yapı malzemeıi satın alına
caklar. Pazarlıtı 3.10.938 pazarteıi günü ıaat 11 de yapılacaklar. 
fıteklilerinin belli gün ve aaatt~ Fındıklıda komutanlık aatınal· 
ma kemiıyonuna ıelmeleri. 

• • • Komiıyooda mevcut nümune gibi bir tonoluk nallık demir 
aatın alınacaktır. Pazarlıtı 3.10.938 pazarteai wünü aaat 10 da 
Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyonunda yapılacaktır. lı
teklileriııin belli gün ve aaaUe komiıyon" gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıj'ı lıtabul Satınalma 
Komisyonundan: 

Taaınlanan E k s i l t m e n n 
Efyanın Miktarı Tutarı İlk tem. Tarihi Günü Saat 
cinai L. L. 

Bat cibinliti 256 tane 185 14 30 91938 Cuma 11 de 
Bez eldiven 250 çift 50 4 30/9/938 Cuma 11,30 

Yukarda yazılı euaya istekli çıkmadığından hizalarında yazı· 
lı fin ve ıaatlerde yeniden ekıiltmeleri yapılacaktır . 

Şartname ve vaaıfları komiayondadır. Görülebilir. 
isteklilerin wün ve aaatlerinde ilk teminat makbuzları ve ka. 

nuni veaikalarile birlikte Galada eaki İihalit Gümriitü binaaıada· 
ki komiıyona relmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanlar İtletmeai Umum ldareaiaden 

Muhammen bedelleri ile mikdar ve vaııfları atatıda yazılı iki 
ırup malzeme her ıırup ayrı ayrı ihale edilmek fartile 13.10.938 
perıembe filnG saat 10,30 da Haydarpaıada Gar binaıındaki ae
tınalma komisyonu tarahndan açık ekıiltme uaulü ile aatın alına
cakbr. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
wruba aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek
siltme pnO ıaatine kadar komisyona mGracaatları lazımdır. 

Bu ite aid ıartnameler Haydarpafada ıar binaaındaki komia
yon tarafından parasız olarak datıtılmaktadır. 

JOO kilo k6tebend demiri 60X60x 6 m nı, 11800 kilo U 
demiri 120X55X7 mm, 3800 kilo lama demiri 8x 50 mm mu· 
bammen bedeli 1730 lira muvakkat teminatı 129 lira 75 kuruı
tur. 

1 1 kalemden ibaret abdeatbane ve hamam malzemeai (treomo
ıifon1 mualuk taıı, ıifon wibi) muhammen bedeli 3128 lira muvak· 
kat teminatı 234 lira 60 kuruıtur. 

• • • 
Nitaata kola ve üatüpü alınacaktır. B k· 1 hi l U Müd a • a aar ar • • 

ilanlarına. 
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Erzak, Zahire, t:t ve Sebze : 

Sultansuyu Haraaı Miltlürlüj"ünden : 

Müe11eae hayvanahnın bir senelik yem ihtiyacı olan 135-150bin 
kilo Yulafın beher kiloıu 5,5 kurut mühammen bedel ile ve kapa
lı zarf usulile 21.9.838 tarihinden itibaren 15 gün müddetle" müna
kasaya çıkarılmıthr. 

lhaleıi 5 Tepinievvel 938 carıamba günü aaat 14 de yapılacaktır. 
Teminatı muvakkataaı 618 lira 75 kuruttur. lıteklilerin mezkGr 

gün ve aaatta Hara merkezindeki komiayon mabauauna milracaat 
etmeleri ilin olunur, 

Ankara Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonundan: 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için apj'ıda cins ve mik
darı yazılı mevat 30-eylul-938 de pazarlıkla ve prtmame evaaf ve 
nümunesine göre Ankara Levazım Amirliti Satınalma )lomiıyonun
da mübayaa edilecekt ir. 

Şartname ve nümuneyi görmek üzere her filn pazarlık için bel
li vakitte komiıyonda bulunulması. 

Cinai Miktarı Saatı 

Saman 
Yulaf 
Yataklık kuru ot 
Bulgur 

K. 
12,000 
15,000 
8,500 
5,000 

Samaun Belediyeainden 

14 
14 
14 
14,30 

Belediye temizlik işleri hayvanları için mubayaa edilecek 18275 
kilo arpa açık ekıiltmeye konulmuftur. 

1- ihale 13. 10.938 per,embe günü ıaat 14 de belediye daimi 
encGmen huzurunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 731 liradır. 
3 · Muvakkat teminat 54 lira 82 kuruttur. 
4 - ihale, 2490 sayılı kanun hükümlerine röre yapılacaktır. 
5 istekliler, bu i şe aid gerekli evr akı belediye temizlik itle 

ri amirliğine müracaatla görebilirler. 

Cizre Hudut Tabru Satınalma Komiıyonundan : 

Cizre hudut taburunun senelik ihtiyacı olan 65.000 kilo kovun. 
sığır,keçi etine talip çıkmadığından yeniden kapalı zarf uauliyle han· 
gisi daha ucuz ise satın alınacaktır. İlk teminat koyun etinin 1072 
lira 50 kuruıtur. Sığır etinin 877 lira 50 kurut keçi etinin 975 liradır. 

Eksiltme 8.10.938 cumartesi günü saat 9 da da ta'bur satın-

alma komisyonu aalonunda. 
Şartnameler parasız olarak tabur levazımından alınabilir. 
Eksiltmeye rireceklerin 2490 No.lı kanunun 2 ve 3 ncü madde

lerinde yazılı vesikalarla bers ber teklif mektuplarını ekıiltme aaat· 
inden bir saat evvel tabur sahnalma komiayonuna vermeleri. 

İstanbul Komutaanlığı Satınalma Komisyonundan : 

İsıanbul komutanlığı billikleri hayvanahmn ihtiyacı için 900.000 
kilo yulaf aahn alınacaktır, Kapalı zarfla ihalesı ü7 btrincitetrin 938 
pazarteai günü saat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen tutan 46800 
liradır. flk teminatı 3510 liradır Şartnamesi 234 kurut mukabilinde 
•erilebilir. 

• * • Tümen birlikleri hayvanatı için 400,000 kilo yulaf satın alı
nacaktır. Kapalı zarf ihalesi 17 birinciteşrin 939 pazartesi ırfinü saat 
11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 20800 liradı r. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

İatanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan : 
547-5 lira muhammen bedeli ile 800 kilo soğan, 170 kilo taze 

bakla, 270 kilo ayşekadın faaulya, 1420 kilo patateı, 270 kilo do
mates, 950 kilo lahana, 270 kilo taze-bamya, 600 adet patlican, 
1120 kilo ıspanak, 950 kile pırasa açık eksiltme il .. satın alınacak
tır. isteklilerin muvakkat teminatı olan 41.50 liranın her hangi bir. 
malmüdürlütüne yatırı larak alınacak makbuzla ihale günü olan 
14.10.938 cuma günü aaat 14 de sahpazarındu askerifabrikalar yolla
masındaki satınalma lc.omisyonunda bulunmaları, şartnameler her 
gün komieyonda görülebilir. 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Kıymeti Pey parası 

lira kuru.! lira kurut 

560 28 42 02 

473 94 
47J 94 
123 94 

244 46 

184 20 

278 42 

35 55 
35 55 
9 30 

18 34 

13 82 

20 90 

Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar 
yokutu Büyük Yenihan ikinci katta 31 
No. lu oda tamamı 

., ,, • 38 No. lu 
37 No. lu " ~ " 
Çakmakçılar Dayahatun mahalleai Valde 
hanı birinci kat 34 No.lu ve uıUinde oda
sı bulunan kirgir matbahın tamamı. 

• ,, " eaki 39 ve yeni 
38/39 No. lu 
Çakmakçılar Oayahatun mahalleai Valde 
hanı ulusu eski ve yeni 43 No. lu kir
ııir oda tamamı. 
Mercan Dayahatun maballe•i Çakmakçı · 
lar yokutu Büyük Y eniban ikinci kat 
20 No. lu kirwir oda tamamı. 

Yukarıda yazılı ıayrı menkuller 15 l'Ün müddetle açık arttır• 
maya çıkarılmıthr. ihalesi 10.10.938 cuma günü aaat 14 de icra 
edilecetinden iateklilerin İatanbul Vakıflar Batmüdürlütü Mahlfl· 
lit kalemine müracaatları . (6838) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
Beyoğlu aantral binaaı taraça ve duvar akıntıları pazarlık ıu

retile tamir ettirilecektir. 
Muhammen bedel 250 liradır. Şartnameai berııün Levazım Dai

remizde ıörülebilir. Pazarlık 7 .10.938 cuma ıünü saat 14 de yapı
lacaktır. isteklilerin 19 liralık teminatlarile MOdürlük binasında 
Alım Sabm Komisyonuna mkauatlan. (6887) 
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b Müzayedeler 

Çam a~acı 
Kömür: 9265 k. 
Saka ve Ejder remorkörü 
Eşhasın eşyası 

Çam ağacı: 171 m3 
Ağaç: 139 ad. 
Eski saka IU teuekeei, hurda simitçi cıım c. anı, 

küfe v 11. : 23 kalem 

... 

aç . ıırt. 

" paz. 
aç. ar.t . 
ıı çık art 

,, 
,, 11 1:> 

İnşaat - Tamirat . a:ıa islcii \'e 11 alzen t ..i ·H· i1a 
------~------·---------............ --'!:a .-....ı:a 1 

Afyon Vilayetinden: ı 

Afyon· Eskişehir yolunun 78 + 468-79+ 691 kilometrelerindeki 
1244 lira 94 kuruş keşif bedelli köprü ve menfezler intaatı 5.10.38 
çarşamba günü ıaat 15 te daimi encümende ihale edilmek üzere 1 
açık usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşifname, şartname, nafıa ' 
idaresinden alınabilir. Muvakkat teminat 93 lira 37 kuruştur. İs· 
teklilerin Ticaret odası kayıt vesikasile birlikte daimi encümene 
müracaatları. 

* • • Afyon-Denizli yolunun 9 + 230 18+ 500 kHometreleri ara· 
aında yaptırılacak 19!>1 lira 2 kuruş keşif bedelli menfezler inşaa· 
tı 5. 10.938 çarşamba günü aant: 15 te daimi encümende ihal" edil · 
mek üzere açık usulile eksiltmeye ·konulmuştur. Kctifname, şart· 
name nafıa idaresinden alınabilir. Muvakkat teminnt 141 lira 8 • 
kuruştur. İsteklilerin Ticaret odası kayıt vesikasile birlikte daimi 
encüınene müracaatları. 

• • • Afyon-Gazlıgöl yolunun O +- 838 1 "t 973 ltilomehelerinde 
yaptırıl acak 1124 lira 41 kuruş keşif bedelli me nfezler inşaatı 
5. 10.938 çuşanıba giinü ıqal 15 te dniıni encümende ihale edil· • mek Ülere açık U!ulile eksiltmeye konulmuştur. Muukkat temi-
nat Sı lira :;3 kuruştur. İsteklilerin Ticaret od ası kayıt vesikasile 
birlikte daııni encümene müracaatları. 

Bolvadin Kaymakamlığından: 

İııhaklı hükümet konağıaın tamiri.ıe U .8.B38 tarihinde talip 
zuhur etmediğinden ih iılesi l'l. 10.93g tarilıine müsadif çarşamba 
günü saat 10 da kazada müteşekkil komiıııyonda yapılacağı talip
lerin komisyona müra caatları . 

Aiyon Bı>letliy<' i ndı•n: 

Münakn .;;aya konulup ~ iııı d iye kadar talipi çıkmayaıı L8 9 
li ı a 60 kıırıı~ bcd ·~ li ke~i flı hal dah i lirı d .• kuru daıwli pa
zar yeri bak iye kalan inş ıat·ııın lı edel i 93C) sene i lı ı itı; ı~~i ıı· 
den verilmek üıe rc 2.9 38 ta rihind ı•n ı ti ba ren 1 ay müddef e 
2. 1O.938 talihine ka !ar pazarlığa hırak l mıştır. 1::-tekb l c ı in 
hn gün hPlediyeyEı ınii rnca .ı tları. 

Malatya Defterdarlığından: . . 
20.10.938 perşembe günü saat on beşte Malatya Defterdarlığı 

eksiltme komisyonunda ihale yapılmak üzere 40587,22 lira bedel 
keşifli Besni kazası hükümet konağı ikmali inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmutlur. 

Bu ışe ai• keşif evrakı nafıa mudürlüğünde görülcbılir. İstek· 
lilerin şimdiye kadar yupmış oldukları işler~ ait vesailderi ile 
birlikte ihale gününden evvel vilayete istida ile müracaatla bu 
işe gireceklerine dair alacakları ehliyet vesikası ve 3044,\)4 lira
lık muvakkat teminat ile beraber teklif maktublarını ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reis· 
liğine vermeleri laumdır. Postada olacak gecikmeler kabul edile· 
mez. 

MÜNAKASA GAZETESi 

444 İçel Orman Mübend. 24-10-38 15 30 
185 30 Samsun Orman Başmühend . 3-10-38 15 -

Denizbank lst. Şubesi 17-10·38 15 
Ankara Nümune Hast. 6-10-38 10 
Afyon Orman idaresi 6 ·10-38 15 
Edirne Viliyeti 4-10 38 11 
İııtanbul Beledı yesi 4-10-38 14 

Şile Malmüdürlügünden : 
..... 

5994 lira 84 kuruş ketif bedelli Şile hükumet konağı tamiratı 

Malmüdürlüğü od&1ında müteş ekkil komisyonda açık ekıiltmeye 

konulmuştur. İhale 20.10.938 tarihine müaadıf pertembe ırünü 
saat 14 de mezkur yerde yapılacaktır. 

Mukavele eksiltme bayındırlık itleri genel, huauıi ve fenni 
şartname , proje, keşif buliıasile buna müteferri diger evrak pa
rasız görülecektir. 

Muvakkat teminat 450 liradır. 

İ.tekl\lerin en az bef bin füahk bu işe benzer İf yaptığına 
dair ihale gününden sekiz gün evvel İstar:.bul Nafıa Mildürlügüne 
müracaatla mezkür Müdiriyetten almış olduğu ehlivet, Ticaret O
dası vesikalarını ve uir evrakı müabiteyi ihale günü aaat 12 ye 
kadar komiıyona ibraz eylemeleri ilan olunur. 

Diyarhakır Askeri S, A. K. Başkanlığından: 

Diyarbakır tayyare alayının garnizon dahili yollarının kum 
ferşiyah yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 640 lira muvakkat teminatı 48 liradır. 
Keşif ve şartnameleri istekliler her gün mesai saatlarında Di. 

yarb1&kır levazım amirliği satın alma komisyonunda ıörebilirler. 
7.10.938 cuma günü ıaat oo bir buçukta Diyarbakır levazım 

amirliği satın alma komiıyonunda açık ekıiltme ile ihalesi yapı· 
lacaktır. 

• • • Diyarbakır tayyare alayının Alipmarındaki tayyare mey
danında taşlardan temizlenmesi açık eluiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 698) lira muvakkat teminatı 524 liradır. 
Keşıf ve şartnameleri istekliler her gün meaai aaatlarında Di· 

yarbakır levazım amirligi satın alma komisyonunda görebilirle"· 
7.10.938 cuma g ünü saat ondirde ihalesi 1abn alma komisyo· 

nu salonunda yapılacaktır . 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiayonundan 

İhale günü talıbi çıkmadığından ihcıleıi 10 gün uzatılan Or· 
haniye kışluında garaj, ahır ve hanırarları tamir ettirilecektir. 
Açık eksilt'°e ile ihalesi 1 birinci teşrin 938 cumartesi günü aaat 
11 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 851 S lira 80 kuruştur. 
ilk teminatı 639 liradır. Şartname ve sairesi 43 kuruş mukabilin· 
de ait olduğu şubesinden alınabilir. İsteklilerin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile ihale günfinden aek.iz gün evvel nafıa fen 
müdürlüklerinden alacakları vesikalarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesikalarile beraber b~lli gün ve saatta 
Fındıkiıda komutanlık satınalına komisyonuna gelm( leri. 

* • • Nakliye ve motörlü birlikler okulunda yaptırılacak tami· 
ratın açık ekıiltme ile ihale1i 14 birinci teşrin 938 cuma günü 
saat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 350 liradır. 
İlk teminatı 27 liradır. Şartname ve uiresi inşaat tubesinden ve· 
rilebilir. 

• • • İslanbııl<ln yaptırılacak olan beş parça garaj ve hanııarın 
kapalı zarfla ıhalesi rn birinci teşrin 938 çarşamba günü ıut 11 
de yapılacaktır. Muha;nmen keşif bedelleri mecmuu 167071 lira 
97 kuruştur. İlk teminatı 9603 liradır. Şartnamesi 836 kuruş mu
kabilinde inşaat şubesinden alınabilir. 

• • • ihale günü talibi çıkmadığından ihalesi tO gün uzatılan 
Ayazağadaki süvari binicilik okulunun ot ve saman ambarlarının 

Diyarbakır Askeri Satınalma Koıniay onu BaşkanJığından: 

' tamiri ve tranlformatör binasının inşası ve harici elektrik tesiaa· 
tının ihaleıi 1 nciteşrin 938 cumartesi günü saat 11,30 da yapıla
caktır . Muhammen keşif bedeli 6464 liradır. İlk teminatı 485 lira-

Tayynre alayına ait Elazığ Vertetil köyünde projesi mucibin
ce iki bina yapılacaktır. 

Keşi- tutarı 2905 lira 28 kuruştur. Muvakkat teminatı 218 
liradır. Keşif ve şartnameleri iıtekliler herg~n mesni saatlarıoda 
Diyarbakır levanm amirliği aatınalma komisyonunda görebilirler. 

P-J0-938 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme ile ihalesi 
yakılacaktır. İstekliler muayyen vakıtta nafıa t a limatına uygun 
veaaik ve teminatları ile beraber komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

,.• • Tayyare alayına ait Elaııt Vertetil köyünde ye projesi mu
cibince iki bina yapılacaktır. Keşif tutarı 7837 lira 50 kuruş mu
vakkat t~minatı 588 liradır. Keşif ve şartoamelerini iıtekliler her 
gün mesai saatlarmda Diyarbakır Lvz. Amirliği ve Elaz ı ğ Tüm. 
salınalma komisyonlarında görebilirler. 

8. IO. '138 cumerteıi günü saat lO da açık eksiltme ile ihalesi 
yapılacağından iateklilerin muayyen vaktında nafıa talimatname· 
sine uygun vesikaları ve teminatları ile beraber komisyona müra
caatları ilan olunur. 

Malatya hbaylıtından: 

419t lira 15 kuru4 keşif bedelini muhtevi bulunan ainema bi· 
naaı ikmali intaahna 15 günlük eksiltme müddeti zarfında ia· 
tekli çıkmadığından eksiltmenin 23.9.938 tarihinden itibaren 10 
srün müddetle uzatıldığı ve 3. I0.93S tarihine rastlayan pazartesi 
günü aaat 15 de ihalesi yapılacağı cihetle isteklilerin vilayet Da
imi Encümenin müracaatları ilan olunur. 

dır Şartname ve saireai 33 kuruş mukabilinde ait oldutu şube
sinden alınabilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektup
larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi· 
kalarile beraber nafıa müdürlüklerinden alacakları veıikalarile 
belli gün ve saatta Fındıklıda komutanlık utınalma komisyonu· 
na gelmeleri. 

; .. Deniz harp akademiainde yaptırılacak tamirabn açık ek
siltme ile ihalesi 14. I0.38 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 250 liradır. İlk teminatı 19 liradır. Şart
namesi inşaat ıubeıinden verilebilir. 

• • • Yedek subay okulunda fen tatbikat okulunuu tahliye et
tiği kısım tamir ettirtceğinden açık ekıiltme ile ihaleai 14.10.938 
cuma ğünü saat 11 de yapılacaktır. Muhaıı.men l.eşif bedeli ;~364 

lira 24 kuruştur. İlk te'llinatı 253 liradır. Şartnamesi bedeli mu· 
kabilinde inşaat şubesinden verilebilir. İıteklllerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplacile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele· 
rinde yazılı vesikalarile ihale gününden aekiz gün evvel Nafıa 

fen müdürlüklerinden alacaklara veaikalarile beraber belli gün ve 
ııaatte Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyonuna ırelmeleri. 

Besni Belediyesinden: 

Besni belediye binasının bakiye inşaatına münakau ve tem· 
dit müddetlerinde talip zuhur etmediğinden 30 gün müddetle pa
zarlığa konuldutundan Besni belediyesine müracaatları ilin olu
nur. 

Sayfa 3 , ______________ __.. __ ,~~--~..,..~ 
İstanbul Belediyesinden : 

Beyoğlu kaymakamlığl ve Belediye şubesi anbannda bu· 
lunan ve hepsine 11 lira 15 kuruş değer tahmin olunan eski 
aaka su tenekesi , hurda simitci ca ınakinı küfe ve sairedeP 
ibaret 23 kalem köhne eşya 4. I0.938 aalı günü saat 14 de pa· 
zarhkla aahlacaktır. İstekliler o gün orada bulunacak meınu· 
ra müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Ordu Nafıa [\.üdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan Ünye· Terme yolunun 
lometreleri araıındaki imalatı ıınaiye inşaatı 
silindirajıdır. 

1+ 365-11 + 680 &ci· 
ve şose ferşiyab -;e 

Ketif bedeli 24892 lira 18 kuruştur. 
Bu ite aid şartnameler ve evrak şunlardır : 

A - Eksiltme fartnaıneai, 
8- Mukavele projesi , 
C- Nafıa işleri genel şartnamesi, 
O - Teaviyei turabiye, şose ve kirıir inşaatına 

tartname, 
E- Huau•i şartname, 

dair 

F- Kefif cetveli, ailsilei fiat ceheli, metraj cetveli , 

feıııtİ 

G- Proje ve grafikler 
11 isteyenler bu şartnllmedeki evrakı Ordu nafıa müdürlüğünde 

alabilirler. 

Ekıiltme 15-10-38 cumarte1i günü saat 12 de Ordu Hüki'ıtılet 
konağında daimi encümende yapıl acaktır. _ e 

İstf'klilerin ihale tarihinden 8 gün ~vvel nafıa müdürlüğUdO 
• ır· müracaatla bu işi yapabileceklerine dair veıika almaları la11ın 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapalacakhr. ıt'u · 
Eksilimeye girebilme!< için isteklinin 1866 lira 91 kuruş 

baiı vakkat teminat vermeai bundan başka eşağıdaki vesikalara 
olup göatermeıi lazımdır. biıt 

Ticaret odasında <ayıtlı olduğuna dair vesika en az 15 ıŞ 
liralık yol ve köprü infll ettiğine dair nafıa vekaletinden alıoıt' 
ehliyet vesikası. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saattnn bir 
kadar Ordu vilayet daimi encümenine getirilerek 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

rııe saat evvc 1 

·s· 
eksiltme kotıl' 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet V eklletinden: 

. it 
24.9.38 cumartesi günü saat 11 de kapalı zaıf usulile elcs• 

1
• 

meıinin yapılmaıu mukarrer Ankara tıp fakültesi doğum ve d~e 
saiye kHniği inşaatı için zuhur eden t alibin teklifi layık ha Iı" 
görülmiyerek bu işin pazarlıkla intacı kararlaştırılmıştır. Pnııı.r ,i 

e,.3. I0.38 pazartui günü sant 15 de Ankarada sıhhat ve içtı~ıı· 
mua venet vekaletinde teşekkül eden hususi komis,, onda yal' 

caktır. bhııt 
Talihlerin şartnameleri ve keşıf c etvellerini Ank:ıra ,la 91 • 11i 

ve içtimai mu!lvenet vekaletinden ve İstanbulda sıhhat ve içtı~if' 
muavenet müdürlüğünden 37 lira 62 kuruş mukabilinde alab• 

ler. ·ıci" 
Pazarlık işi için dahi eksıltme şartna ınesinde yazılı vesııı eJİ 

33839 lira 98 kuruşluk t.!minatının ibraz edilmesi lazım geleCırı:'' 
ve nafıa vekaletinden alınınış ehliyet vesikasının da ibrazı ıa:ı 
dır • 

Çankırı Vilayetinden 
1 
c•~ 

Ekailtıneye konulan iş. Çankırı Vılayet merkezinde yapı "t-1,l" 
olan ve bedeli keşfi !;6674 lira 35 kuruş raddesinde bulunarı 1,ıı· 
evi inşaatından ayrılan 2:H28 lira 39 kuruşluk inşaat kısıtı• 

palı zarf usulile ekıiltmeye konu !muştur. 
Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A· Eksiltme şartnamui. 

B· Mukavele projesi. 
C· Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D · Yapı işleri fenni şartnamesi. 
F· Keşif cetveli, metraj cetveli. 
G· Proje. dnr 
iatiyenler bu evrak ve şartnameleri Çankırı İli Nafıa Mil 

lüğünde görebilirler. _ çoıı' 
Eksiltme 14. I0.38 tarihine musaıJif cuma günü sal\t I::> de 

kırı C, H. P. lıyönkurulu huzurunda yapılacaktlr. ı:ı1ıı· 
Eluiltmiye girebilmek için isteklinin 19[)7 lira 12 kurıU 11111 

vakkat teminat vermesi, bundan başka eksiltmeye Vılayet 111,ııı 
kamından bu işe mahsus olarak ehliyet vesikası almış olıtP ·ıtıtı' 
ittirak edebilecekleri ve ehliyet vesikası istihsali ıçın ek6~ e' 
gür.ıünden 8 gün evvel istidn ile Vilayet makamına müracaıı ıe 
dilerek o zamana kadar yapmış olduğu işlere dair vesiko.0 '

11 

fedilme1i lüzumu meşruttur. 

Trabzon Vilayeti S_ıhhat Müdürlüğünden . · ıci"'1 

Eksiltmeye konulan iş . Trabzonda Nümune hasta!lesı 1

1111 rıı' 
kısım inşaatıle elektr;k kalorifer, <ahhi ve diğer tcsisnttır. ~ti 
men kefif bedeli 737044 lira 88 kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Ekıiltme şartnamesi, 

B Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
O - Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi, 
E- Vahidi fiat liıtesi ve husu•i aartname. 

lihikatı keşif, 

, 
111

11
"' Hususi ş•' 

F- Projeler. 111ıl 
İıtiyenler bu şartname ve evrakı 3686 kuruş bedel rnukl'I 11ıı1 

de Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü ile lstııll 
Trabzon Nafıa Müdürlüklerinden ala bilirler. 15 ıı 

3- Ekıiltme 20. 10.938 tarihinde perşembe gunu socıt 
'frabzon Sıhhat Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4- Ekıiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı ....... 
fıiıJ .iz.mir-Bornova banliyo şömendöfer hatü üzerindeki 
Qıt 1 ıstasyonundan idaremizin Çamaltı Tuzlasına sartna
~p '1~ Projesi mucibince yapılacak su isale i ameliyesi 
ll~ı Zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Qıiıı Keşif bedeli 20325 lira 13 kurtş ve muvakkat te· 
ıttı 1524.39 liradır. 

~ltl._ Eksiltme 14/Xı938 tarihine rastlıyan cuma günü 
~lı 15 le Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
~ Komisyonunda yapılacaktır. 

liQd V l .Şartname ve projeler 102 kuruş bedel mukabi
~~h e . nhısarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 

~sıle Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 
~t - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
~l·e't~iaikini bilhassa onbin liralık bu gibi ifler muvaffa
dtıı e Yapmış olduklarrnı gösterir vesikayı ihale günün· 
ta~ 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ib
'lıtı ~derek ayrıca ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası 

a llrı lazımdır. 
Qıld~I - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci 
~Ur ede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye 
•ty ak Vesikası ve muvakkat güvenme parası makbuzu 
tat~ banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
•dı arın eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda 
lld&eçen Alım Kcmisyonu Başkanlığma makbuz mukabi-

e Verilmesi lazımdır. (6893) 1 - 4 

.. ~ 

1 . 
de ldflremizin Edirne Başmüdürlüğüne bağlı Babaeski· 
ııoa'artnamesi ve projesi mucibince yaptırılacak barut de· 
)e ~ Ve bekçi evi inşaatı her iki iş birden açık eksiltme-

li 0aıouştur. 
~i ....... Keşif bedeli barut deposunun 3142.27 lira ve bek-
lt: .... 1rıin 2162.08 lira ki cem'an 5304.35 lira ve muvakkat 

ll~llatı 397.83 liradır. 

• 

1- .Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kay
seri Başmüdürlüğü binasında yaptırılacak kalorifer tesi
satı, septik çukuru, sarniç ve dinamo ile bina arasında 
yapılacak ispirto sahş deposu sundurma inşaatı bir 
kül halinde açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 7660.43 lira 
ve muvakkat temina h 57 4.53 liradır. 

ili - Eksiltme 14.X.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 39 kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Umum Müdürlüiü Levazım ve Mubayaat 
Şubesile Kayseri Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bir muka
vele ile yaptıkları iş bedelinin on bin liradan aşağı ol· 
maması ve kendileri bizzat mimar veya mühendis olma
dıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları lnhısarlar 
İnşaat Şubesine tanınmış buluo~ası ve eksiltme günün· 
den bir hafta evvel İnhisarlar inşaat Şubesinden fenni 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan ve· 
s ik ve inşaat şubesinden alacakları fenni ehliyet vesi· 
kası ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 

, için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen ko· ı 
· misyona gelmeleri ilan olunur. (6892) 1-4 

* •• 
1- İdaremizin Yavşan tuzlasında şartname ve proje· 

si mucibince yaptırılacak Revir • Doktor evi ile ilk mek· 
tep binası inşaatı her iki iş birden kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

11- Keşif bedeli Revirin 7238.25 lira ve ilk mektep 
binasının 10475.52 lira ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 
kuruş ve muvakkat teminatı 1328.54 liradır. 

ili- Eksiltme 3 X.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 11 de Kabataşta levazım ve mubayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler 89 kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar levazım ve mubayaat şubesile Konya ve An· 
k ra baş Müdürlüklerinden alınabilir. 

Sayfa 5 

KIŞ GELİYOR 

Sayın müşterilerimize müjde 

Ankara 1937 Enternasiyonal Kömilr Sergisinde 

Jüri Heyetince ALTIN madalya verilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
markalı sobalarımızı her yerde arayınız 

Fiatlar E L V E R t Ş L t D l R 

En son model Avrupa Kromeli ve 
Emayeli sebalarımız da gelmiştir. 

Teminat:ll ve suyu çabuk 

ısıtan Termosifon Hamam kazan· 
larımızı markamızla her yerde 

arayınız 

Her nev'i BANYO, LAVABO, Mua

luki Hava Gazı ocakları ve sıhhi le· 

vazımmızı matazamntdan satın alınız. 

ŞIK soba mağazası 

M. Şirakyan 
İstanbul, Büyük Postane karşısında, Türbe aokak. No. 6 , ________________________ ,~ 

Liseler Alım, Satı.m Komisyonundan : 

1 [Cinıi 

Peçete 
Sofra örtüsü 
Yatak kılıfı 
Yatak Ç!'rtafı 
Yaatık kılıfı 

Ya.tık yüzü 
Yorgan çartafı 
Yorgan 

Mıkdarı Beherinin T. ' 
•Adet bedeli Kr. 

\ 600 35 
90 360 

152 280 
600 165 
125 35 
600 55 
600 305 
125 490 

300 1100 

İlk T eminıatı 
Lira Kuruş 

357 45 

247 50 •-ilt - Eksiltme 14'X 938 tarihine rastlayan cuma günü 
.\1 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

ıııı K V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini ihale gününden j gül'.I evveline kadar lnhi· 
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya 
iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Battaniye 
1-

omisyonunda yapılacaktır. 

~h'IV- Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde 
•itt1~iltlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube
ilJııı ~dirne Başmüdürlüğünden ve Babaeski memıırluğundan Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve 5 in-

abilir v . . 
~t · isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
'dit% 7.5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin 
ltfı e.rı gün ve saatte yukarda adı geçen Komisyona gelme· 

ıl. 
an olunur. (6891) 1-4 

' ci maddede yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ile mu"veıkkat güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 1 O a kadar yu • 
karda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi-
linde verilmesi lazımdır. (6493) '4-4 

* • * 
i\hıhamm~n bedeli Muvakkat 

( . Beheri Tutarı teminat, Ek~iltmenin 

~ Miktarı L K. S. · Lira Lira Kr. ~ekli saati 
~ r~lı 0 t 25,000 kilo .2.18 515 4ô 88- Açık eksitlmc 15.15 

;ıı Çizgili kanaviçe 90,000 mctn! - 9.25 8325 62 ı :fü Kapalı zarf 16 
e ........ • artnamesi mucıhince ~ atın nlıııacak 25000 kilo kuru ot açık ck;;;iltmeye, şartname 

ıtı ;uınune:sı mucibince alınacak 90.000 metre kırmızı çizgili kanaviçP. kapalı zarfla <' ksilt-
ıe ko .... lI nmuştur. 

il Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
ab 1- Eksiltme 3/X 938 tarihine ra~tlayan pazartesi günü hizalarıııda yazılı ~aatlerde , 

;~a~ta Levazını ve Mubayaat Şubesindeki Alını Komisyonımda yapılacaktır. 
~lıtıı r ŞartrıamelP-r parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kaııaviçe 

VUne i de görüleb~lir. 
ltrıı ..... Açık ektiiltmeye iştirak etmek i·t"yenlerin O/o 7.5 güverıır.e paralarile 1.ıirlikte ek

lıtak e ıçin tayin edılen gün ve saatte komi~yona gelmeleri, ve kapalı zarf eksiltmesine ış
Par etınek isteyenlP.rin de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik il~ % 7.5 güvenme 
~ij 11~. 1 nıakbuzu veya banka teminat ınektuhunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme 
~ti~ en geç ::ant 15.30 a kadar adı geçeıı Alım Komisyonuna makbuz mukabilinde verme· 

ılzınıdır. (6579) 4-4 

Miktarı 

6000 kilo 
~ k 1• anbalaj 

* • * 
Muhammen bedeli 

Beheri 
L. K. S. 

30 50 

Tutarı 

Lira K. 

1830 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

137 25 

Eksiltme 
saatı 

14 
~il clğıdı 
~i ~ot 24000 » 7 - l680 - ı 26 - 14 30 
o.~~sta kola 12500 )) 16 65 2081 25 156 1 o 15 -

Pü 5000 >> 41 75 2087 50 156 57 15 30 
~lı l-..... Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve mikdarı ya

l~ kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
IJ - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir . 

d~ ~- Eksiltme 17.X.938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında yazılı saatler· 
I abataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

'llb V-: Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi 
~-J ~ağıdı ve üstüpü nümuneleri de görülebilir. 

~-t - Iıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme 
alarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ifan olunur. (6978) l - 4 

Seli mi ye Aakeri Satınalma 
Komiayonundann 

Selimiye Tümen birliklerile 
Karadeniz boğazı birliklerinin 
yiyecek ihtiyaclarını temin için 
numune ve evaaf dahilinde a
şağıda yazılı sekiz kalem erzak 
pazarlıkla alınacaktır. 

Kilo Cinai 
1500 Toz teker 
1500 P. Pirinç 
750 Kuru zerdalı 

2500 PatatH 
l 500 K. Mercimek 
300 Zeytin taneai 

1500 Kuru ıotan 
1500 Makarna 

Pazarlık 30.9.938 cuma pnü 
saat 14 de Selimiye aakerlik 
dairesi binasındaki tümen aa
tınalma k·omisyonunda yapıla· 
cakbr. 

Pazarlık sonunda yüzde 15 
teminat derhal tümen muhue
be vezneaine yatırılacaktır. 

Vize Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

Vize ve Babaeski ıarnizonun 
samanları açık eksiltme ile mü
nakasaya konulmuttur. Eksilt
meleri 11.10.938 salı günü ya· 
pılacakhr. Taliplerin bildirilen 
gün ve saatte Vizede komia
yonda hazır bulunmaluı. 

Kilo Mu.B. Mu.T. Saatı 
46000 552 41,40 16Babaeeki 
46000 3t5 26 15 Vize 

imtiyaz aalaibi Ye JUi İfMl"İ 
Direkt.örü: lamaiJ Girit 

wlatı. Billür aokak No. 1ll 

Baıdchit 7w: ARTUN a. ..... ; 

Karyola 72 1250 67 50 

Katık 300 35 
Çatal 30) 35 
Pıçak 300 55 
Çay kaşıtı 300 20 
Çukur tabak 300 32 
Dilz tabak 400 32 
Çorba kaaeıi 300 25 80 ()() 
Tuzluk 60 15 
Limonlık 60 20 
Çatal, pıçak altlığı 300 20 
Ekmek tabatı 45 100 
Sürahi 60 80 
Su bardağı 300 15 
Çay fincanı 300 35 

Bolu, Niğde ve Maraş ohullarınln ihtiyacları olan yukarıda cin· 
ai' mıkdarı beherinin tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı eşya· 
lar mahallerine teslim c dilmek üı.ere kapalı zarf uauliyle ekıilt-
meye konmuttır. 

Ekailtme 10· 10-938 Pazartesi a-ün6 aaat 14,30 da iatanbul 
Killtür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapı-

lacaktır. 

lıtekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası ve· 
ıikalariyle birlikte 2490 sayılı Artırma ve ~ksiltme kanunun ta· 
rifatı daireıinde hazırlayacaklan teklif mektuplarını belli aaaaten 
bir aaat evveline kadar Komiıyc.n Başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri. 

Teminatl:u Liseler Muhaaebeciliğine yatırılacaktır. Şartname- ve 
numuneleri görmek için Galatasaray Liseaif\de Komiayon Sekre· 
tuliğine baş vurmaları. (6837) 2-4 

Müteahhit ve Müesseselerin 
Nazarı Dikkatına 

Taahhüt ve teaisat 'arınııda kullanaca~ınız alelOmum 

Font, galvaniz ve demir boru ve teferruatı ile 
Kalorifer ve sıhhi malzemesini mübayaa ederken 

bir kerre de 

• • 
.iZi N.KAZEZ 

Ticarethanesine müracaat ediniz 
(Telefon: 49392) 

Galata, Mahmudiye caddesi, No. 39 da 

Evsafı ile fiyatları her türlü rekabetten üstündür 

--
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Quotidien des Adjudicationtt 

A A 
AZ 1 

29 Septembre ı 93~ ~ 

ADMINISTRA 11Uf'l4 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Gniata. Percbembe Bazar 

T~l~phone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Pour la Publieit~ s'adreaaer 
a l' Administralion Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse THegraphique: 
lutanbul MÜNAKASA 

Objet de l'adjudication Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

Caution. Lieu d'adjudicııtion et du Jours Heure 

A) Adjud ications au Rabais 
provi:?~..:__- __,Çahier des Chargeı 

Construction-Reparation-Trav. Publica-Materiel de Construction-Cartographie 

Conatr. koHk gouvernement&l iı lsbaki (aj.) 
,, archea a /roııte Afyon-Denizli 
" pont et arcbes ı/route Afyon·E!ıklşehir 

Achevement construction emplacement pour 
marcbe ( aj .) 

Conııtr. archea s route Afyon-Gazlıköy 
Constr. konak gouvernemental a Şile 

,, fondemcntı et autres de l'apparte-
ment a con1truire a Zonguldak 

Achevement constr. konak gouvernemental 
Beıni 

Conatr. 2 bitisseı pour le regiment d'aviation 
au village Vertetil d'Elazi~ 

Conıtr. 2 bitiase1 pour le regimeat d'aviation 
au village Vertetil d'Elaz:iğ' 

Achevement oonıtr. bltiııse Municip . 8esni (aj.) 
Changement des pierres de la place d'aviation 
Pose de sable sur le~ routu interieures de 

la garnisoa du regiment d'aviation a Di
yarbakır 

Achevement constr. bat isse cincma (•i ) 
Constr. garage et ccurie et rep. hangars a la 

caserne Orhanive (cah . eh. P. 43) (aj.) 
Rep. bit. academie de guerre maritimc 

" " ecole officier de reserve 
Constr. hıngar et garage (cah. eh . P. 836) 
Rep. n l'ecole milit . pour le service des trnns

ports et deı moteun 
Repar. des depôta de foin et de paille, conı

truction de la bitisse de transformateur avec 
inıtaBation electrique exter. de l'ecole mili
taire de cavalerie a Ayazafa (cah. eh. P. 33) 
(aj .). 

Repar. bitiıse imprimerie rue Ebou11uut 
Achevement constr. dispenıaire a Silivri 
Coostr. clinique pour accouchcment et mala-

dies de femmes a la faculte de medecine a 
Ankara (cah. eh. L. 37,62) (aj ). 

Constr. Maison du Peuple 3 Çankırı (une partie) 
Trav. d'arta et constr. chauasec ıavec cylin· 

dragc sur route Unye·Terme 
Constr. hôp. Mod. Trabzon (2eme partıe) el 

install clcctr. chauffage aanit . ete. (cah. eh. 
central L. 36,86). 

Publique 

" Gre a gre 

Publique 

" 
Plı caciı 

" 
Publique 

" 

Publique 

" 

P.blique 

• 
,, 

Pli cach 
Publique 

Publique 

• 
Gre a grc 

Pli cach 

" 
,, 

1961 02 
1244 94 
1809 60 

1124 41 
5994 84 

79180 24 

40S87 22 

290S 28 

7837 50 

698S -
640 -

4194 ıs 

8515 80 

2SO -
3364 24 

167071 97 
350 

6464 

527 16 
2429 11 

2:l426 39 
24892 18 

737044 88 

Electriclte-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstııll. avec materiel et main d otuvre de 10 
projecteurs autour deı bitiascı du Recteur 
et de la pension dea ecoliers 

lnstall. electr. et chauffage central iı l'hôp . 
Modele Trabzon (voir constr) 

lnstall. electr. exter. de la biti11e de tranıı
formatcur (voir conıtr . ) 

Oivers articles de tel~gr. ıaıts fil d'un watt 
Materiel pr. repar. in•tall. electr. ecole offi

cierı de re&erves 

Travaux d'lmprlmerle-Papeterie 

Papier pr. emballnge: 6 t . 

Combustible - Carburant-Huiles 

Mazoute: 24 t . 

Divers 

Fer corniere : 300 k.- ld. U : 11 ,8 t.
Fer, lama : 3,8 t. 

Articles pour bain et vespasienne telıı que : 
Robinetı, pierre, ıiphon ete . : 11 lota 

Colle d'ıımidon: 12,5 t . 
Etoupe: 5 t. 
Materiaux de constr. : 5 lota 
Fer pr. fabrication fer iı cheval: 1 t . 
Changement chasais et vitrH de fenetres 
Camiorı: 1 p. 
Moustiqaires: 250 p. (aj.) 

Gantı en toile: 250 paires (aj.) 
Luncttes pr. neige: 500 p. 
Gıırıts pr. neige: 500 paires 
Capuchons pr. neire: 500 p. 
Laine pr. matela : 8,5 t . 

Provisions 

Orre et foin 
,, ou avoine : 120 t. 

Viande de mouton, chevre ou boeuf : 65 t. 
Sucre en poudre : 1,5 t .- Riz : 1,5 t.- Abri· 

cots secs : 750 k.- Pomme de tcrre : 2,5 
t. - Lentilles : 1,5 t.- Olives : 300 k.· Oi
gnons : 1,5 t .- Macaronıs : 1,S t. 

Pubıique 1898 60 

Gn~ a gre 
223 49 

Publiquc 1830 -

Publique 1680 -

Publique 1730 

" 
3128 

Gre a rre 2081 25 
Publique 2087 50 
Grc a gre 

" 
Publique 

" 

Gre a gre 

" 
" ,, 

Puhlique 
Pli cach 
Gre iı. gre 

184 80 
,200 -
185 -

50 -
175 -
950 - -
300 

6375 -

4S50 -

141 08 
93 37 

84 33 
450 -

9397 06 

3044 04 

218 -

58i -

524 -
48 -

639 

19 
253 

9603 
27 

485 

39 54 
182 18 

33839 98 

1907 12 
1866 91 

33232 -

142 39 

33 52 

137 25 

129 75 

234 60 

156 10 
156 57 

14-
240 

14 

4 
26 2S 

142 50 
45 -

478 12 

342 -

15 °!o 

Kaymakamat Bolvadin 
Vilayet Afyon 

,, 
Municipalite Afyon 

12-10-38 ıo -
5-10-38 15 -
5-ı0-38 ıs -
2-10-38 

Vilayet Afyon 
Dir. Bureau Fiscal Şile 
Oir. Vakoufa Zonguldak , 

5-10-38 15 
20-10-38 14 

AoLara 17-111 :{8 ıs 

et lıtanbul 
Defterdarat Malatya 

Com. Ach. Milit. Diyarbakır 

" 
Municipalite Besni 
Com. Ach. Mil. Oiarbakir 

" 

20-10-38 ıs 

8-10-38 11 

8-10-38 10 -

7-10-38 11 
7-10-38 11 30 

Vilayet Malatya 3-10-38 15 
Com. Ach. Command. lat. Fındıldı 1-10-38 11 

" 
" 
" ,, 

" 

14-10-38 10 
14-10-38 11 -
19-10-38 11 
14-10·38 10 30 

1-10-38 11 30 

Com. Perm. Municipalite Iıtanbul 14-10-38 14 30 
" 14-10-38 14 30 

Minist. Hyg. et Assist. Soc. Ank. 3-10-38 15 -

Vilayet Çankırı 
Oir. Trav. Pub. Ordu 

Oir. Sante Vil. Trabzon 

Recteur de l'lnatilut Agricole 

Dir. Sante Vil. Trabzon 

Coın. Ach. Command. Findikli 

" Com. Ach . lntend. lst. Tophane 

14-10-38 15 
IS-10·38 12 

20-10·38 15 

14-10-38 10 -

20-10-38 15 -

1-10-38 11 30 

3-10-38 10 30 
4·10-38 14 30 

Com. Ach. Econ. Monop. K. tache 17-10-38 14 -

Com. Acb . Econ. Monop K.tache 17-10-38 14 30 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H.paşa 13-10-38 10 30 

,, 

Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

" Com. Ach . Command. lst. Findikli 
,, 
,, 

Com. Pernı. Municipalite lstanbul 
Com. Ach. Comm. Gen . Surv. 

Douan. lstanbul .. 
Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 

,, 

" 
" 

Dir. Vcterinaire Afyon 
Com. Ach. Corps Armee Afyon 

,, • Bataillon Cizre 
Com. Adı Milit. Sclimiye 

(Lire la ıuite en 4eme pago) 

13-10-38 10 30 . 

17-10-38 
17-10-38 
3-10-38 
3-10-38 

17-10-38 
14-10-38 
30-9·38 

15 -
ıs Jo 
11 
10 -
10 -
14 30 
11 

30-9-38 1 1 30 
6-10-38 14 
6·10-38 ıs -
6-10-38 14 30 
4 10-38 14 -

5-10-38 
7·10-38 
8-11-38 
30-9-38 

15 
15 
9-

14 -

Cuma 36-9~38 

Beyrir kısrak ve katır (M. M. V .) .l\~ 785 
• Muhtelif cins eşya (O. D . Y . lzmir) .;\ ; 815 
Beygir ve domuz kıla (Aık. Fabrikalar U. Müd.\ X• 819 
Çiçek tohumlara (Ank. Belediyesi) .Y• 820 
Ziraat alalı (Ziraat Vekale ti) .~ 820 
Yolluk halı (0. D. Y . Afyon) •'! 820 
Okul binalara tamiri (lst. Beled.) .;\ ; 820 
Köprü inşaata (Konya Vil.) .\! 821 
Muhtelif erzak (Ank. Emniyet Müd ) .\! 821 
Yulaf (Çanak . Jandr . SAK\ .-\? 821 
Yulaf (Edirne Tuğayı) ~\! 821 
Kireç, kiremit ve tuğla (D.D .Y.) .\! 821 ;Sl 
Seyyar etüv makinesi (Zonguldak Kömür Havz.ası Sağlık Teşkilatı) •' 
Fen tatbikat okulunda yap tamirat (lıt. Komut.) .\~ 821 
Hükumet konağı inşaatı (Edirne Nafıa Müd.) .'\! 821 
Pavyon inşaatı (Diyarbakı r Lvz. SAK) J'? 821 
Su kapsülü ve penı (lst. Belcd.) .\: 821 
Ziraat aleti (Ziraat Vek.) -'~ 821 
Yerli demir karyola (0.0 .Y.) .ı\~ 822 
Kuru ot ve uman (Giresun Ask. SAK) .\~ 822 
Mahruti çadır (P .T .T. Müd.) J\~ 822 
Saman (~nk . Lvz.) .\" 827 
Eazak ve mahrulc.at (Ha lıkesir Ortaokullar SAK) ,.\.._ 823 
Benr.in (Anlc. Beled.) .\! 823 
Tanzifat arabası (Balıkesir Beled.) .~! 824 
Elektrik. santral binası inşa atı (Beypa:ıan Bclf'd.) ~\~ 825 
Ôküx (Antalya Vil.) J\! 825 ~~a4 
Malatya cezaevinde yap. elektrik ve sıhhi tesisatı (Malatya C. 
deiumumiliği) .\~ 825 

Portatif çadır (M.M.V .) .:\! 825 
Yulaf ve kuru yonca (Kayseri Atlı Spor Ocağı) J\~ 826 
* Odun tomruğu (Devlet Orman l~letmeıi Rev. Amir.) ,;\! 826 
Rontgen levu1mı (lst. Beled.) .. \! 826 
Erzak ve mahrukat (Manisa Kühür O ir .) .ı\! 828 
Adanada yap . hangar inşaatı (Adana Tümen SAK) .\! 829 
• Eski fotin (Tophane Lvz: .) ~\• 830 
Yulaf (Adana Tümeni) .~! 831 
Maden kömürü (Kütahya Beled.) .\~ 832 
Dıvar tamiri (Kütahya Beled.) .ı\~ 832 
Döküm malzcm. si (lzmir inhisarlar Müd.) .\ !: 833 
Motör (Tophane Lvz.) .\ • 833 
Saman, yulaf, ot ve kömiir (Ank. Lvz.) .\! 834 

Vendredi 30·9·938 
-

Mulets et chevaux (Min . Def. Nat.) No 7&S 
* Oivers articles camelote (Chemins de Fer Etat Izmir) No sıS 
Crin de chevaux et de sanglier (Dir. Gen. Fabr. Milit.) No 81

9 

Plııntı.ı de fleur s (Municip. Ank.) No 820 
lnstruments agricoles (Minist. Agriculture) No 820 
Tapis (Chemins de Fer E.tat Afyon) No 820 
Rep. bit. ecoles Primaires (Municip. lst.) No 820 
Const. pont (Vil Konya) No 82 l 
Diverses provisions (Djr . Gen. Suretı>) No 821 
Avoinc (Gendr. Çanak.) No 821 

,, (Brigade Edirn e) No 821 
Chaux, tuilf's et briques (Ch . de Fer Etst) No 821 1di 
Machines etuveı ambulantes (Oir. Sanit. Ba~sin Houiller Zongı.ı 

No 821 
Rep. bat. ecole applicat•on de sci ence (Command. lıtanbul) N~ 
Constr. konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Edirne) No sı 

,, pııviUon (lntend. Diarbakir) No 821 
Capsuleı; et pinces (Muıı . lstan bul) No 821 
Articlea agricoles (Minist. A 5riculturc) No 82 l 
Lits en fer (Ch. de Fer Etat) N o 822 
Foin et pnille (Com. Ach. Milit. Uuireson) No 822 
Tentes coniqueı (Dir. Economat P. T . T .) No 822 
Paille (lot. Ankar3) No 827 r~e$ 11 

Proviıi on et com bustible1 (Com. Ach. Ecoles Secondaircs Bı 
1 

No 823 
Benzine (Municip . Ankara) No 823 
Voiture powr voierie (Mun. Balikesir) No 824 
Constr . central electrique (Mun. Beypazarı) No 825 
Boeufs de labour (Vil. Antalya) No .8'lS (jeP 
lnstal. s anit. et clectrique au pcnitencier Malatya (Procureı.ıt 

Mal.atya) t\_o 825 
Tcntee portative , (Min. Def. Nat.) No 825 
Avoine et trefle (.Club Hippique Kayseri \ No 826 
• Madricr et tro nc (E.xploitation Foret de l'Etat) No 826 
Articleı de roentgen (Mun. lst.) No ö26 
Provision et combustible (Dır. Culture Manisa) No 828 
Constr. banıar a Adanıı (Div. Adana) No 829 
* Chaussures {lnt. Tophane) No 830 
Avoine (Div. Adana) No 831 
Houille (Municip . Kutahya) No 832 
Rep . mur (Mun. ,, ) No 832 
Articles de fonderıc {Dir. Monopole& Izmir) No 833 
Moteur (lnt. Tophan e>) No 833 
Paille voinc et cbarbon (Int. Ankara) No 834 


