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Yeni bir fabrika 
~ıı~ Ziraat baokaıımıo i4tirakile kuru elma ihrac etme'- 'ıç'ıo ıı. t · 
~Yeti · p ı< ~r vın 

~llr 1 nın azar kazası merkezinde yeni ve modern bir fabrika 
tııt 11 nıuştur. Fabrikn Pazar mı ota kasının yetittirdiği elmaları ku· 
'ıG;;a~ _kurumuş bir halde ihrac edece'.tir. Kuru elmanın en eyi 
dtt. ~rısı Almanyadır. Bu fabrikadan soilrı İzmir mıntakasında 

ili ık• . b" " ıncı ır muessese kurularak meyva ihrac edilecektir. 

Yeni kadın çorapları 
~t~e~rimi:r.do bulunan kadın çorap fabrikalarının yaptıkları ipek 
llta· P arın sailrım olmamuıDın sebebi her fabrikanın kendi meki· 
ııı, •nın kalın iıleyen numaralı ipliği İ§leyerck ince çorap yapa· 
·~1ı~as~ndan ileri geliyordu. Fabrikalar bundan böyle kaç numa· 
c,ı_tıplık işleyebilecek ise ancak o numaralı iplikten çorap yapa· 

il; ır B . . . b" b ııeıa· • u ış ıçın ır ecne i mütehassıs celp ediliyor. Yeni se-
t•k ın bıı91ndan itibaren ince ipek ipliklerinden 5 l numaralı ola· 

Sağlam çorablar yapılmıı olacaktır. 

Derilere müşteri arttı 
Çİ Anadolu dan piyua mııa her iÜn çolı: deri ~etirilmcktedir, Ke· 
tıııt~e o~lak derilerine Almanya ve Ruıya hesabına alıcılar soru,
ct. ltıalar yapmaktadırlar. Az itlenmit derilere de çekoslovakya· 
i~·ıı talep vaki olmaktadır. Fintlar normal olduğundan bu hafta 
•
1•de · ı llıiıı eyı satıt ar olacağı ve fazlaca bir malın ihrac edileceği tah· 

olunmaktadır. 

Kestane ucuzladı 
8 d, U sene Buraa mıntakasından teplanan kestaneler geçen ıene· 

13(); Yih.de 20 niabetlnde fazla olmuttur. Bu senenin ırekolteıi 
tll it ton kadardır. lhracııt için henüz muameleler ba,lamamış ol
d," la beraber .atışlar hnraretli olarak devam etmektedir. Buru· 
Ş~h t.0 P. tan fiatlar birinci mal 1 kuruş ve ikinci mal fi kuruttur. 

tıhlı'Z piyasasına bol mal retirilmektedlr. 
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Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Hurda bakır ihracı hakkında 
Kararname No: 9661 
Sanayiimizin elektrolize bakır ihtiyacını kar,ılamak ıçın kar· 

şılıtında aynı miktarda elektrolize bakır ıetirtilmek ve gittiği 
memlekette muvakkat kabul uıQlüne tabi tutulup mahiyeti asliye· 
si hiç değitmekıizin azami bir sene zarfında tekrar idhal edilmek 
kayıdlarile ve her seferinde on tondan aşağı olmamak üzere hur
da bakır ihracına izin verilmesi; Milli Mfidaf aa Vekilliğinin 
25 7 /1938 tarih ve 3500'392 sayılı teklifi ve İkh.ad ve Gümrük ve 
İnhisarlar V ckilliklerioin 8/9 l938, 20ı9 1938 tarih ve 8 10047 37923 

• 1 

7295 sayılı mütaleanameleri özerine icra Vekilleri Heyetince 
26 9 193B tarihinde onanmıştır. 

(20 10 931 tarih ve 4042 No.h Resmi Gazete) 

Bükümlü pamuk ipliği hakkkında 

Kararname No: 9731 

8 l/1937 tarih ve 2 5829 sayılı kararnıameye ektir: 
2430 sayılı kanun mucibince tanzim olunan iptidai maddeler 

tenzilfi.t cetvelinin 6 1ncı menıucat faslının büküınUi pnmuk iplik· 
leri poziııyonuna dahil mevad için 2 5829 aayılı kararname ile ya
pılması kabul olunan yüzde 70 nisbetindeki tenzilltın aynı iplik
ler i9in 1934 ve 1935 yıllarına da tatbik edilmesi; İktıınd Vekil· 
liğiuin iş' rına atfen Maliye Vekillij"ınin 5 lO 1938 tarih ve Var. 
U. Md. 30'254 sayılı teklifi üzerime İcra Vekilleri Heyeti ne e 
8 IO 1938 tarihinde onanmıştır. 

8/10 1938 

(28 10 938 tarih ve 4049 No. lı Resmi Grııete) 

İnşu. .. &.. r c.:.mirat . t 'atıa iş eri ve Malzemesi -Harita 
- ....... .,,..... 1 iT - ______ , ___ ,.,...~-----

Tekirdağ Asma Fidanlık Müdürlütünden 

Açık arttırma ile inşaat illnı. 
Ekıiltmeye konulan i,: fidanlık binasının dam ve tarnsasının 

iamirlerile, hangar örUhü ve müıtahdcmin odaları infaatıdır. 

Keşif bedeli 389) lira 26 kuruştur. 
Muvakkat teminat 291 lira 99 kuru,tur. 
Ekıiltıne müddeti .10.938 gününden itibaren 15 ııündür. 

Eksiltme 7.11.938 pazartesi gilnü aa•t 16 da Tekirdağ Zirınt Mü· 
dür~üğü dniresinde Satınalma komiıyo:ıu tarafından yapılııcakhr. 

isteklilerden proje ve eksiltme tartnameıi e bu şartn meye 
liağiı evralcı gormek ve fazla tafsilat almak iıtiyculer her güa 
Ziraat Mfüılürlüğüne müracaat edebllirler. 

Kay,scri Encümen Vilayetinden 

Kayseri-Bünyan yolunun ikinci kıın:aı inıaatı ekıiltmeye 
çıkarılmış isedc talip zulıur etınelliğioden eksiltme 3. l l.B38 per· 
şembe irÜoÜ yapılmak üzere bir haıta uzadıldıiı ilin olunur. 

• • • Kayseri-Talu yolunun ikinci kısım in9aatı ekıiltmeye çı· 
karılmış ısede zuhur eden talip tarafından yapılan tenzilat had· 
dıliyık görülmediğinden Clksiltmc 3.1 I.938 pertembe gününe ka -
dar uzadıldığı ilan olunur. 

Nafıa Bakanlığından: 

Eksiltmiye konulan iş: Ankara Orman Çiftliğinde yapılacak 
tohum ıslah istasyonu müştemilatından idare ve Jiboratuar, depo 
ahır ve ifçİ •vi intaatıdır. 

Keşif bcdali 59,911 lira 67 kuru,tur. 
Ekıiltme 17.11.938 per,eınbe günü ıaat 15 te Nafıa Veklleli 

Yapı işleri Eksiltme Komisyonu edasında kapalı zarf usulile ya· 

pılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak üç lira bedel 

mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir 

Yozgat Nafıa Müdürlüit\nden 
Sorgun kaza merkezinde fn1a edilecek 27014 li a 

ke,if tutarlı ilk okul binasının 12 bin liralık kısmı 
uııulile talip zuhur etmeditinden tekrar ekıiltmeye 

Bu i•e ait fartname ve evrak şunlardır. 
Eksiltme ,artnanaesi 
Mukavelname projesi. 

Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 

6 kurutluk 
kapalı zarf 
çıkarılmıştır. 

Ke4if hulisası tahlili fiyat metraj cetveli. 
Proje 
İstekliler bu evrakı nafıa müdürlüğünde iÖrebilirler. 
4. 11.938 cuma gün- saat l 4 de daimi encümen odasında ya· 

pılacaktır. 
Ekıillmeye girebilmek için iıteklilerin yüzde 7,5 hesablle 900 

lira muvakknt teminat vermeleri va ihale gününden en az 8 gün 
evvelki tarihle nafıa müdürlüğüne ınüracaat etm~k şartile bu i'e 
mahıuı mütahitlik veıikau ibraz etme1i lazımdır. 

• • * Boğaıılıyan kaza merke:r.inde inşa edilecek 29696 lira 31 
kuruşluk ke,if tutarlı orta okulu binuının 12 bin liralık k11m ı 
eksiltmeye çıkarılmıttır. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlıudır. 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavelname projesi 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Y npı işleri umumi fenni ş rtnameıi 

Husuıi şartname 

Ke,if hula.ası, tahlili fiat, metraj cetveli 
Proje 
istekliler bu evrakı nafıa müdürlüj"ünde görebilirler. 
18. \ l.93'S cuma günü 1aat 14 de daimi encümen odasında ya· 

pılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için iıleklilerin yüzde 7,5 hes bile 903 

lira muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden en az 8 gün 
evvelki tarihle Vilayet nafıa müdürlüğüne müracaat et .ek şartile 
bu işe mahıus müteahhitlik veıikası ibraz etmesi lizımd ır. 

Kayseri lnhitarlar Başmüdürlüğünden: 

İncesu ve Sultansazı mevkiilerinda yaptırılacak birer muhafa· 
za kulübesi vahit fiat usulile ve pazartık ıuretile ayrı ayrı ek· 
ıiltmeye konulmuştur. 

Her kulübenin muhamınen keşif bedeli 1285 lira 53 kuruştur. 
Muvakkat teminatı her kulübe 1 çin 96,41 liradır. 
Pazarlık 11 te,rioi ıani 938 cuma günQ ıaat 10 da Kayıeri 

İnhisarlar başmüdürlüğünde mütetekkil komisyon tarafıodan ya· 

pılacaktır. 
Keşif, inşaat tnrifnamesi ve planlar on üç kurut mukabilinde 

Kayseri inhisarlar başmüdürlüğündea alınabilir. 
İsteklilorin bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet vesikasını 

haiz olmalım veyahut böyle bir ehliyet vesikHını haiz kalfayı 
inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında bulundurmaları 
lazımdır. 

Fazla tafsilat almak isteyenlerin baş müdilriyetteki komiıyona 
müracaatları ilan olunur. 

Ordu Nafıa Müdfirlüğünden~ 

t5.10.938 tıırihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf uıulile 
eksiltmiye çıkarıl n 24892 lira 18 kuruş bedeli keşifli Ünye-Terme 
yolunun l 365 - 11 + 6BO kilometreleri arasında yaptırılacak 
imalatı ıınaiye 15.11.938 t rihine rastlıyan sah günü saat 15 e 
kadar evvelce ilin olunan şern.it dahilinde pa:ı:arlık suretile ihale· 
si yapılacağından isteklilerin bu müddet zarfında Ordu Encümeni 

Daimisioe müracnatleri. 

İlaçlar, l(linik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Belediyesinden 

Cerrah paşa hnstanes\ne lüzumu olnn ve hepsine 4712 lira be· 
del tahmin edilen l 1 knlem malzeme ve 390 düzüne röotıen fil· 
mi ve ellişer kutu Revelatör ve Fikaatör açık ekıiltmeye konul
muştur. Ustesile ·şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 cayıh kanunda yaulı vesika ve 355 lira 40 ku· 
rutluk ilk teminat makbu'Z veya mektubile beraber 17.1 J .938 
per,cmbe günü saat 14 buçukda Daimi Encümende bulunmalıdır

lar. 

Kayseri Encümeai Villyetten: 

Eluiltmiye girebilmek için iıteklilerin 4,245 lirn 58 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehli· 
yet vesikası ıöstermeleri lazımdır. Bu vesika ekıiltmeainio yapı· 
lacağı günden en az sekiz evvel bir istida ile Nafıa Vekiletine 
müraeaatleri ve iıtidalarıoa en az bir kalemde 50·000 lira kıyrne· 
tin.le bu işe benzer bir it yaptıA-ına dair işi yaptıran idarelerden 
alınmış vesika iliştirilmeıi muktazidir. 

İst~kliler teklif mektublarıoı ihale günü olan 17.11.938 per· 
fembe günü ınat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reiılifline mak
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Memleket baatahanesine muktazi 165 kalem mualece ckıiltmi· 
ye çıkarılmış iıe talip çıkmadığından bir hafta u:ıahlmışhr. Bu 
müddet zarfında da talip çıkmadığından 27.10.938 tarihinden iti· 
baren ltir ay zarfında pazarlıkla verileceği ilin olunur. 

Poatada olacak ıecikmeler kabul edilmez. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 
E 

Bu gün ii&n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

HfikOmct konag-ının ikmali inş. 
Boğazlıyan kaza mrk. yap. orta okulu binası 

(1 kısım) 
Sorgun kaza mrk. inşa edilecek ilk okul bina11 

(1 kısım) 
Kayseri-Bünyan yolunun 2 ci kısım in,. (temd) 

,, -Talas ,, ,, ,, ,, • 
lncesu ve Sultansaı:ı mevkiilerinde yap. birer 

muhafaza kulubcsi 

Azapknpı temizlik ahırında yap. ilivei inş. 
Ünye-Terme yolunun arasında yap. imalatı 91u 

naiye (tcmd) 
Ank. Orman çiftlig-inde yap. tohum ıalah iı

taayonu müıtemilatından idare, laboratuvar, 
depo, ahır ve işçi evi ino. (411rt. 3 L) 

kapalı z. 5190 -
12000 -

knpah z. 12000 -

paz. 1285 53 

aç. cks. 418 23 
paz. 

kapalı z. 59911 67 

Gcrcus kazası hükOmct kona~ı in~. (2 el kmm) ,, 19694 60 

1 laçlar, Klinik va ispençiyari alftt, Hastane Lev. 

Mualcce: 165 kalem (tcmd) 
Malzeme: 11 kal.-röntgen filmi: 390 düzüne·re

velatör: 50 kutu-fiksatör: 50 kutu (Cerrah pa
şa hast. için) 

Muhtelif eczayı tıbbiye: 398 kal. 

aç. cks. 4712 

kapalı z. 6120 -

• 
Elektrik - Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Masa telefonu: 300 ad.-dıvar: 20 ad.-seyyar: 30 ad 
Tel2raf fincan 2 No. lu : 5800 ad. 
Telefon makine•i: 25 ad.- onlu santral: 4 ad.

beşli santrııl: 5 ad.-nümeratör: 20 ad. 

Telıiz perforatör bandı: 5000 ad. 

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kaptanlar için kışlık elbise: 43 tak.-kaput: 2 
ad.-mürcttebat için: 18 tnk.-elbise diktirilmesi 

Nakliyat - Boşaltma -Yükh.tme 

Parke taşı nakli: 20618 ad. (tcmd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Sömikok kömürü: 420 t. (tcmd) 
Odun: 730 t. (temd) 
Kriple kömürü: 30 t. 

Sömikok.: 200 t.·kriple: 100 t. 

MDtefarrik 

Bcx su kovası: 761 ad . 
Muhtelif ma tk.ap tcziahı: 17 nd. 
Zımpara tezgahı: 7 ad. 
Üniverel freze tezgahı: 1 nd. 
Vida dişi açma tezgahı· 1 ad. 
Hava şahmerd nı: 1 ad. 
Seyyar kaynak cihn:ıı 
Kanallı sust lık çelik: 15 t. 
Marsilya tipi kiremit: 31500 ad.-malıyalık ki

remit: 900 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Un: 200 t. (temd) 
Un: 689 t. 
Arpa: 720 t. 
Kuru ot. 560 t. 
Sadeyağ: 26 t. 
Bu~day kırması: 1210 t. (temd) 
Mercimek: 14 t. 
Pirinç: 119 t. 
Saman: 400 t. 
Kuru üzüm: 4100 k. 
Bulgur: 55 t. • 
Süt: 10 t.·yoğurt: 15 t. 
Koyun eti: 20 t. 

b Müzayedeler 

Odun: 132 kental 
Meşe kömürü 
Hayvan derisi: 9 ad. 

-
kapalı z. 10500 -
aç. eks. 1615 -
kapalı ır:. 2875 -

aç. eks. 1500 -

paz. 

paz. 

paz. 
,, 

" 
kapalı ır:. 

aç. cks. 
kapalı z. 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

aç. ckı. 
,, 

311 50 

500 -

951 25 
14000 -
65CO -
8500 -
250Q -
9000 
2160 -
4270 -
2592 -

kapalı z. 22000 -
,, 
" 
" ,, 

paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 

,, 
aç. ekı. 
kapalı z. 
aç. cks. 

kapalı z. 

açık art. 

" 

24200 -
1540 -

23146 -
9000 

738 -
6050 -
2900 -

6800 -

Ankara Merkez Hıfzı ıhha Miies esesi 
Satınalma Komisyonundan: 

Müesses ihtiyacı olan 398 kalem muhtelif eczayı tıbbiye 
15 gün müddetle kapalı zarf usulile ek iltmeye konulmuştur. 

~1uhammen bcdeJi 6120 lira olup ilk teminat tutarı 459 
liradır. 

Ekı::iltme 16 11.938 çar~amha günü aat 11 de miiesst>serle 
toplanan satmnlma komisyonunt'a yapılacaktır. 

Şartname müesseseden para ız her gün temin edilir. 
.Muvakkat teminat akçesi olarak nakit ve nakit mahiye

tindeki evrak kabul edilmeyeceğinden taliplerin daha evvel 
komiı:;yona müracaatla birer irsaliye almaları ve bu irsaliye 
ile sıhhiye vekaleti muhasebe ınüdürlüğiine müracaatları ilan 
olunur. 

Elektrik, Havagazı, (r(alorifer Tesisat ve Malzem . -----
P. T. T. Levazım MüdürlUğü:nden: 

idare ihtiyacı için 300 adet masa, 20 adet dıvar ve 30 adet aey-

390 
900 

900 -

96 41 

31 37 

-4245 58 

1477 10 

355 40 

459 

787 50 
121 13 
215 63 

112 50 

24 -

491 25 

72 -
1050 -
487 50 
(t37 50 
187 50 
675 -
162 -
320 2~ 
194 40 

1650 
8009 62 
2700 -
1995 -
1803 75 
2268 75 
115 50 

1735 92 
675 -

55 35 
453 75 
217 50 

510 -

Kay•eri Nafıa Mnd. 
Yozgat ,, ,, 

,, • " 

Kayseri Villyeti 
,, " ,, İnhisarlar Başmüd. 

latan bul Belediyesi 
Ordu Nafıa Müd. 

Nafıa Bakanlıfı 

Mardin Defterdarlığı 

Kay.eri Vilay:ti 
lstaabul Belediyesi 

9-11-38 14 -
18·11-38 14 -

4-11-38 14 -

3-11-38 
3-11-38 

11-11-38 10 -

16-11-38 14 30 
15-11-38 15 -

17-l l-38 15 -

21 . 11-38 1l -

27-10· ~ f tıl. 1; }' 

17-11-38 14 30 

Ank. Mrk. Hıfzıssıhha Müesa. SAK 16-11-38 11 -

PTT Lvz. Müd. Ank. ve fst. 
Nafıa Vekaleti 

" . 
PTT Lvz. Müd. Ank. ve lst. 

19-12-38 15 -
17-12-38 12 -
19-12-38 10 30 

17-12·38 11 

Gümr. Muh. Genci Kom. lst. SAK 5-11-38 11 -

Niğde Vilayeti 

lzmir Lise ve Ortaokul. SAK 
Kastamonu A•k. SAK 
Tophano Lvz. SAK 

Erenköy Kız Lisesi SAK 

10-10-38 itib. 1 ay 

1 ay zarfında 
20-10-38 itıb. 1 ay 

3·11-38 14 15 
(tashih) 

16-11-38 14 30 

Gümr. Muh. Genel Kom. lst. SAK 
D.D.Y. Ank. Haydarpaşa 

15-11-38 
16-12-38 
16-12-38 
16-12-38 
16-12-38 
16· 12-38 
16-12-38 
17-11-38 
16-11-38 

11 -
15 -
15 .. " 

" " 
" " ,, . 
" ,, 

D. D. Yolları H. paşa 
,, ,, 

Çorum Aık. SAK 
Malatya ,, ,, 

• " 
,, 

• " 
,, 

" ,, " 
Konya Kor ,, 
Sı•as Tüm. ,, 
Dcniııı Lvz. SAK 
Sıvu Tüm. SAK 

" ,. 
" " 
" ,, 
" ,, 

Kastamonu Orman Dir. 
lzmir Orman Batmühendis. 
Ankara Lvz. SAK 

21-11-38 
ı 7-11-38 
17-11-38 
18-11-g8 
18-11-38 
3-11-38 

11-11-38 
17-11-38 
1~-11-38 

15-11-38 
9-11-38 

14-11·38 
11-11·38 

15 
15 -
15 
15 -
10 30 
11 

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

7-11-38 15 -
10·11-38 14 -

2-11-38 

yar ki ccman 350 adet telefon kapalı zarfla eksiltmeye konul
mnştur. 

Muhammen bedeli I0500 muvakkat teminat 787,5 lira olup ek
siltmesi 19 kanunuevvel 938 pazarte•i günü saat 15 te Ankarada 
PTT U Müd. lük bina•ınd,.ki satınalma komisyonunda yapılacaktır 

İltekliler muvakkat teminat mfktup veya banka mektubunu 
kanuni vesaikle beraber teklif mektubunu muhtevi kapalı zarf
larını o güıı saat 14 e kadar mezkur komisyona ?ereceklerdir. 

Şartnameler Aakarada PTT levazım İstanbul Kınacıyan ha· 
nında PTT ayniyat şube müdürlüklerinden parasız verilecektir. 

* • * idare ihtiyacı için satın alınacak olan 5000 aded telsiz 
perföratör bandı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 1500 lira muvakkat teminat 112,5 liradır. 
Eksiltme 17 .12.938 tarihine müıadif cumartesi günü saat 11 de 

An karada P. T. T. Umumi Md. lüğü binasındaki Satına ima Ko
misyonda yapılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminat makbuzu veya bankıt. mektubu 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

1 lkinciteşrln 1~ 

Toptan Satış Fiatları 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

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

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

Erzak 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" ,, küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

" 
Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 

sandığı 

b. sandığı 

" kilosu 

" 

-14,75 
-15,20 
-1 
-J6.00 

1;.-50 15.00 
ı 2. oo-• ı.50 
ı l .oo- ı ı.50 

_J6.SO 
21,50 

-26,00 

--- oO 
20.50 -21• -
39:so:3o.SO 
28.00-29 

19 20 
-~5 
-28 

29--24 
soo-850 
7.50- 8 

Zeytin tanesi duble (936 ahsul) ,, 
5-5.50 

45-48 
32-36 
22 -26 
ıs-2• 

" ,, " (937 
,, ,, 1 ci ,, 

,, " 2ci " 
,, ,, 3 cü " 

Sade yağ Urfa (birinci) 

" 
" 
" 
" 

., (ikinci) 
Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve işlenmiş 

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

" 
Hava 

" 
" Tula 
,, 

,, sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

<\ala mura 
koyun 
kuzu 
mnnda ,. 

ıt sığır 

Kösele sığır 1 ci 

,, 

" 

,, man ela 1 ci 
Meşin elvan l ei 

,, beyaz l ci 
Sahtiyan elvan 1 ci 

•t beyaz 1 ci 

,, 
• 
" ,, 

" 
" 
" 
il 

,, 

" 
" 
,, 

" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" 

çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" ,, 

kilosu 

il 

" 
" tanesi 

" ., 
" 

-15 
-t08 

100_102 
82-87 
68-70 

-85 
_49 

295-~ 
290 6o0 
295-4()() 

101.2s-t02·
25 

170- 175 
45 46 
60-65 
55-70 

50 53 
ııo 120 
110 115 --35-40 
40-45 

165 t75 
ıas-140 
120-ıJO 
90_ ıoO 

110-140 
90-ıoO 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
31.10.938 ====~ 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 
Yukarı 

Kr.Pa. 

--------- ---
Buğday yumuıak 

" •ert 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Bakla 

Çavdar 
Arpa yeınlik 
Yulaf çuvallı 

Keten tohumu 

iç fındık 

Ceviz kabuklu 

5 12 5 
5 3 

5 5 
4 3 

71 

16 25 

Kuşyemi çuvallı - -
Kuşyemi dökme 

Fındık 

Tiftik ınal 
Tiftik Oğlak 
Susam 

Yapak Anadolu 

" 
Çanak, 

Gaz Yünü 

16 30 
48 20 

59 -

5 27 
5 9 

5 25 
4 5 

72 20 

18 -

17 JO 
49 -

Buğday 

Arpa 
Fasulye 
Un 

Gelen 

Tiftik ,,,,, 
iç fındık ~ 
Z. yatı 
Yapak 'J) 
Çavdar ~ 
Keten tohumu --------tı.10 

K. ceviz 
Susam 
Nohut 

Giden 

iç fındık 
Afyon 'i 
------~ Dış Fiatıeır 1s 

Linrpul ; ~ Buğday 

" 
" Arpa 

Mısır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

• L.: 

Şikago z tP 
Vinipek z Si 
Anvers :; ı.l 
Londra 6 3'1 

" ,/ 

Hamburg S(l 

" 



1 ikinciteşrin 1938 

1111 
kanuni vesaiki hamilen mezkür gün ve saatte o Komiıyona 

Ilı" lıtacaatları . 

Şartnameler Ank rada P. T. T. Levazım ve İltanbulda Kına
cıyan hanında P. T. T. Levazım Ayniyal Şubesi Md. lültlerinden 
ll•rıısıx verilir. 

* • * 
• 5800 adet 2 no. lu telgraf fincanı alınacaktır. Bak: Nafıa Vek. 
~rına. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ucat-Elbise·Kundura-Çama~ır v .s. 
İstanbul Liıeler Alım Satım Komiıyonundan: 

B. Tahmin 
fiatı Miktarı Teminatı Eksiltmenin 

~ Cınıi kr. adet 
\'''Yola 111 O 45 

0rtan 450 75 
~ lltak kılıfı 280 48 

lira kr. gün ve saat 
74 95 2.11.938 çarf. 15 
50 70 ,, ,, 15, 15 
24 15 n ,, 15,30 

••tık kılıfı 35 75 
ı_h M.araş orta okulunun ihtiyacı olan yukarıda cinıi, miktarı, 
•• llıın fiatı ve temina~ yazılı eşyalar hizalarında yazılı gün ve 

<illerde pazarlıkla eksiltmeıi yapılacaktır. 
h E.ksiltme Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 da Singer dikiş ma· 
oı laaının üst kabnda toplanan liseler alım satım komisyonunda 
•caktır. 

tıl iatelditer 938 yılı Ticaret odası vesikası ve teminat makbuzla· 
t birlikte belli güıı ve saatte sözü geçen komisJona gelmeleri. 

ttt Şcı.rtname ve nümuneler Galatasaray lisesinde komisyon Hk· 
'rlığinden görülüp öğrenilir. 

Gümrük Muh faza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

t .. 11\.urnaşları ambardan verilmek üzere kaptanlar için 4.1 takım 
~.11

1k elbise ve 2 kaput ile 18 takım mürettebat kı,lık elbisesi 
.f9"d8 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla dildirilecektir. 
Ş asınlanan tutarları 311 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 24 liradır. 
~ artname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 

~ . tcklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni 
~i•tkalarile birlikte Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki ko
~ gelmeleri. 

ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

.. * * 

Boşaltma -Yükletme ve s. 

1 
Niğde VıJayetinrl en : 

b epe köytinde mevcut 20618 adet parke taşrnııı Ror ka· 
a 1nda inşaat mahalline kadar nakliye i 500 lira nıuharıı
tı beot ile mü ııaka aya konu 'muş ve talip zuhur t>tın enıc -
; binaen 10.10.938 tarihınden itıba rrn hir ay içind · zu
lı 
1 
edecek taliplere pazarlıkla verilecektir. İsteklıle rin nafıa 
UrJiiğ tinc müracaa tları ilan ol u ııur. 

~ukat Benzin-Makine yağlan v.~. 
~llli 1 . 
ı r ... ı e ve Ud aokullnr Ahın Satım l' om isyouundıın: 
~rn · . 
~I ır lıse ve o rta okullarının 938 mali yılı yakacak ih-
~;tınd.ın 420 . t~ n so~niko~ köınürüniiı~ kapal.ı za:f ıı su · 

Q) .10.938 tarıhmde ılıa lesı ya pılac ğı ılfın edı!dığ ı halde 
ton kömurü vermeğe talip çıkmaın :ş olduğmıdau hu ih
d 2490 sayılı karıunuıı kırkıncı ınadde::ıine göre bir ay 
" Pazarlık :suretile alına c'.lğından j o;;teklileriıı her alı g ü

/lat 16 da Kültür direktörlüğünde toplanacak olau ko· 
(j.rıa baş vurmaları. 

• • • ~Oo 
't ~~o ton sömikok ile 100 ton kriblo kömürü alınacaktır. 

Y Kız Lisesi SAK ilanlarına. 
Bak: 

• • • 
nlınacaktır. Bak: Erzak sütununda Edirne kül· 

Jarıdarma Satınalma Komiıyouundan: 

Cinsi Bir takımı İlk teminatı 
ı kuruş Lira Kr. 

J'ııd50o Tıılum kelepçe ve kilit 265 298 13 
~~ ''rna birliklerini için cinsi, mikdarı, tahmin fiatı ve ilk te· 
~ {~~arıda yazılı 10 O 1500 takım zincir il~ iki kilitten iba-
\İt1 j 81ltme 12. 11.938 cumartesi saat 11 de lstanbul Gedikpa
,Ş~ll llndarma ıatınalmn komiıyonunda yapılacaktır. 

'bitme, evsaf ve nümune her gün adı geçen koru isyonda 
'tt~ı·''• \>'eya ,artnamesi parasız aldırılabilir. 
~tllılcrin belli gün ve 1aatte 24!t0 sayılı kanuna göre ibrazı 
tıllıa.ı •esika ve ilk teminatlarile 1atınalma komisyonumuzda 
c, arı. 
~tQL • 

tt Muhafaza Genel K'lmutanlığı lıtanbul Satrnalma 

l 'llı-n Komisyonundan: 
~·938 k ınuhafaza hayvanatı için 761 tane bez ıu kovasının 
~ '•ıııı • lı günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
~ttll anlln tutarı 951 lira 25 kuruş ve ilk teminatı 72 liradır. 
l~~l;ırı~ evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

\ ~'1-t'. 1erın gün ve aantin ilk teminnt makbuzları ve kanuni 
>~ıı, 1 

birlikte Galata eski ithalat gümrüğü bina1ındaki ko
t•lrn leri. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İzmir Belediye ınd n: 
Yolların tamirinde kullanılmak üzere satın alınacak 30.000 a

det Bandırma parke taşı başmühendislikten tedarik e.iilecek, ke · 
şif ve fartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be· 
deli 3937 lira 50 kuruftur. İhalesi 4 11 938 cuma günü aat 16 
dadır. İştirak edecekler 295 lira 50 kuruşluk muvakkat temin t 
makbuzu veya banka teminat mektubu ile encümene gelirler. 

Devlet DemiryolJarı ve Limanları İşletmesi Umum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeUeri ve muyakkat teminatları ataa"ıda yazılı 
6 F'UP makina ayrı ayrı ihale edilmek şartile 16.12.938 cuma gü
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin nşağıda gö terilen muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veailcalnr ve tekliflerini ayni gün saat 14 
e kador komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinde, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
Grup Tezgahın clnsi ve miktarı Muhammen Muvakknt 

bedel Teminat 
Lira Lira 

l 17 adet Muhtelif matkap tezgihı 14,000 1,050 
il i ' 

" 
,, zımpara ,, 6,500 487 ,50 

ili 1 ,, Üniversal Freze tezgahı 8,500 637,5 
iV l 

" 
Vida dişi açma tezgahı 2,500 187 ,5;) 

v 1 ,, Hava ıahmerdanı 9,000 675 
vı l 

" Seyyar kaynak cihazı 2,160 162 

• • • 
15 ton kanallı su.talık çelik alınacaktır. Bak: D. D. Y. ilin· 

larına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kilis Dat Alayı Satınalma Komisyonundan: 

Alayın ihtiyacı için kapalı zarfla 240000 kilo un 146 bin kilo ar
pa 5650 kilo ya~ satın alınacağından talip olanların teminat makbuz
larile beraber 15.11.38 J'Ünü saat 11 de Kilis dağ A. sa. al. ko . na 
müracaatları . Umumun tutarı 28980 liradır. 

Kırklareli Tümeni Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli tümen birlikleri ihtiya~ı için 96000 kilo patates, kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Beher kılosunun muhammen fı

yatı 8 kuru~ olup tutarı 7680 liradır. İlk teminatı 576 liradır. İhalHi 
7.11.38 pazartesi günü uat 16 dadır. istekliler şartnamesini hergün 
satınalma komisyonunda görebilirler. 

* • • Kırklareli tümen komutanlı~ı birl ı klerinin ihtiyacı için 24 
ton lahana ile 24 ton pırasa eksiltmeye konulmuştur . Beher kilosunun 
muhammen fiyatı lahananın 3 kuruş SU santim olup ilk teminatı 63 
liradır . Pırasanın muhammen bedeli 2 kuruş olup ilk teminatı 36 lı
radır. ihalesi 7.11.38 pazartesi günü saat 15 dedir . 

Yül:ııek Mühendıe Mektebi 

Münaka ... ya konan Miktarı 

Satınalma Komi yonundan 

Muhammen Pey akçesi Eksiltme 
mevaddın cinsi 

Çekirdeksiz üzüm 2000 k. 
Bedeli Tarih Saat 

Aııı :ısya eriği 900 ,, 
Kuru kcıy111 600 ,, 
lncır 600 " 
Portakal 9000 adet 
Amasya elm:m 1500 k. 
lnebolu elması 1500 ,, 
Ayva 800 • 
Ceviz içi 500 ,, 

22.00 
17.00 
50.00 
19.00 

3.50 
27.00 
11.00 
8.00 

45.00 

163.00 11-11-938 15 

Mektebin 938 mali senesi zarfındaki meyva ihtiyaçları açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Bu i~tiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve ilk te· 
minatları, ekailtmenio tarih ve saati hizalarında gösterilmiştir. 

lıtekliler 938 mali senesine ait ticaret odası vesikaları . ı göstere-
ceklerdir. 

Şartnamelerini görmek isteyenlerin her Kün ve eksiltmeye girecek
lerin belli gün ve ,c;aatıe Gümüşsuyundcl mektep binası dahilindeki 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden : 
Miktarı Muhammen bedeli Tutarı °!o 7,5 Teminat 

Cinıi Azı Çoğu K. S. Lira K. Lira K. 
Sabun 400 600 40 240 18 

Saati 
Tarihi 

8.11.938 
saat 14 te 

B. Peynir 300 350 40 140 10 50 " 
,, 

K. soğan IOOO 1200 8 96 7 ,, • 
Mercimek <iOO 400 20 80 6 " n 
lst. unu 200 300 20 60 5 n n 

Şeker 1200 1400 26 364 27 ,, ,, 
Koyuneti 1000 1200 40 480 36 ,, ,, 
Sığır eti 1000 1200 30 360 27 

" " 
Odun .ıoooo 50000 1 40 700 53 

" " Trakya öğretmen okulunun yukarıda cins ve miktarları yazılı 
erzak 24. 10.938 tarihinde eksiltmeye çıkarılmış olduğu ve talip 
zuhur etmediğinden 8.11.938 tarihinde eksiltmeleri icra kılınmak 

üzere IO gün müddetle temdit edildiği ilan olunur. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonund~n 
Cinsi Kıtıısı Fiatı Mikt arı Teminatı ihale Sant 

K. S. kilo Lira K. gunu 
Makarna Tekirdağ 23 50 37000 652 15.1 l.38 kapalı Z. 11 

,, Malkara 24 25 12000 218 ,, ,, 11 
K. üzüm Tekirdağ 21 50 10000 161 ,, ,, 16 

,, Malkara 22 25 4000 66 75 n ,, 16 

Cins ve miktarı ile ihale günü ve saatleri yukarda yazılı ııün
lerde Tekirdağ Askeri satınalnıa komisyona tarafınd n yapılaca
ğı ye fazla malumat almak istiyenler her gün komiıyonumuza 

müracaat ederler. Münakaaaya iştirak edecek taliplerin belli gün 
ve ihale uatinden bir •aat evvel icnbeden vesaikiyle tekliflerinin 
komiıyonumuza verilme1i. 

Sarf- 3 

Çorum Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 
Alayın 938-939 seneleri ihtiyacı için eksiltmeye konulan ve 

8.11.38 salı J'Ünü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere ilan edilmesi 
17.10.38 gün v~ 140 sayı yazı ile bildirilen 200 bin kilo 
ekmeklik un ihalesinin 21.11.938 pazartesi günü saat 14 de taliki 
ve evvelki ilanın hükümsüz bırakılması 15 Tilm Komutanlığından 
enıredilmelde bedeli muhammeni 22000 ve muval<kat teminatı 1650 
lira olan mezkur mıktar unun yukarıda arzedilen gün ve uatte 
Çorum ordu evindeki komisyonda ihalesi yapılacağından taliplerin 
bu müddet içinde komisyona baş vurmaları illa oluııur. 

AV ER 
Ankara Lev..ızım Amirliği Satınalına Komisyonundan: 

Ankara muhafız alayına ait 9 hayvan derisı 2.11.9.=\B ta· 
rihiııde Ankara levazım amirliği satınalına komisyonunda sa. 
tılacaktır. 

İstekliler belli gun ve saatınd a komi yonda bulunması. 

Pendik Belediyesinden: 
Belediyemizin sınırı içinde sahipleri tarafından atılacax ve beledi

ye vesaitile çöplüğe nakil edilecek kemik, boynuz ve paçavraların 
14.11.38 gününden 13.11.39 günü akşamına kadar bir sene müddet· 
le ve açık uttırma usulile satılacaktır. Muhammen bedeli 150 liradır. 

12.10.38 tarihinden 2.11.38 tarihine kadar 21 gün müddetle açık ar
tırmaya konmuştur. Arttırmaya girmek isteyenler yüzde 7,5 teminatı 

muvakkate makbu:r.u göstermeğe mecburdurlar. Haddi liyık ıörüldü· 
ğü tahdirde 2. 11.38 çar~amba günü saat 14 de ihale edilecektir. İha
leyi müteakip bede& t mamen encümen huıurunda vezneye tediye e· 
dilecektir. 

istekliler ihale günü saat 14 de Pendık belediye dairesinde mü· 
teşekkil daimi e'lcim,ninc ve faıla iuhat almak isteyenler her gün 
belediye rel!ıliğine müracaat etm .. Jcri ilan olunur. 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Miktarı Beher ton lık teminatı 
Cinai ton tahmin bedeli Lira Kr. 

Sömikok 200 25 
491 25 

Kriple 100 15,5 

Okulumuzun ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarı beher ton 
bedeli ve ilk teminatı yazılı yakacağı kapalı zarf usulile ekıill· 
meye konmuştur. 

Eksiltme 16.11 938 çarşamba günü uat 14,30 da Beyoğlu İı· 
tiklal cadrlesi nıımara 349 da Singer dikiş mağazasının üst katın· 

da Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komiıyonu tarafın· 
dan ynpılac ktır. 

istekliler 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminet mak
buz.larile birlikte 2:190 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırla

yacakları teklif mektublarını belli saatten bir saat evveline kadar 
sözü geçen Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar Liıeler Muhasebeciliğine yaxılacaktır. Ve şartname
yi görmek isteyenlerin Okul ldareaine milracaatları (8022) 1-4 

17 birincikanun 938 cumartesi günü saat 12 de Ankarada Na· 
fıa Vek51eti binuında Malzeme MüdGrlüğü odasında toplanan Mal· 
zeme Eksiltme Kom isyonunca 1615 lira muhammen bedelli 5800 
adet 2 No. lu telgraf fincanının açık eksiltme usulile ekeiltmesi 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 121.13 liradır. 

Eksiltme- şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa V e-kileti 
Malzeme Müdürlüğünden pa ı aıız olarak alınabilir. 

isteklilerin muvakkat teminat ve şarlname•inde yazılı vesikalar• 
la birlikte aynı gün ve saatte Komisyonumuzda hazır bulunma
ları lazımdır. (4588) (8029) 1-4 

Muhammen bedeli (4270) lira olan 13 X 90 m/m . lik 15 ton 
Kanallı Su.talık Çelik 17. l 1.938 perşembe günü saat on buçukta 
Haydarpaşada gnr bina1ı içindeki Komisyon tarafından açık ek· 
siltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (320) lira (25) kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesııikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan para11z olarak dağıtıl· 
maktadır. (8032) 1--4 

• • • 
Muhammen bedeli 18375 lira olan 120 ton telgraf teli ilo 2,S 

ton bağ teli 9.12.938 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile 
Ankarada Nafıa Vek,leti binasında .atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenle rin 1378, 13 liralık muvakkat teminat 
ile l'anunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar İdaremiz ı .alzeme dairesindeki Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daireıinden, 
HaydarpaşadR T~ıellüm ve ıevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

lmtiyıu: eahı i ., 
D~: la 

(7839) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicatioo Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heuıe 
d'adjudicat estimatif provisoire Cahier des Chnrreı 

--~--------~~·~--~~~~--..-.--~..;_----~~~~------~--~_..,-c ____ 
A) Adjud ications au Rabais 

Conatructlon-Reparetlon-Trav. Publics-Materlel de Conatruction-Cartographle 

Conatruction batisse ecol Primaire a Sorgun 
(1 partie) 

Constructlcm s route Kayseri·Bunyan (aj.) 
• • Kayaeri·Talas (aj.) 
,. deux gueritea de surY. iı. lncesu et 

Sultansau. 
Achevement construction konak. gouverne· 

men tal. 
Con.truction bilisae ecole Secondaire a Bo· 
ğulıyaa (une partie) 

Trav. d'arts s route Unye·Terme (aj.) 
Constr. bitisses administration, laboratoire, 

depôt, ecurie et maison de travail n la ata· 
tion d'amelioratioD de semences a Orman 
Çıflik iı Ankara (cab. eh. L. 3) 

Conıtr. konak gouvernemcntal Kaza Gerçue 
(2 me partie) 

Pli cacb 12000 -

C.re a gre 1~85 53 

Pıt cach 5190 -

Gro a gre 
Pli cach 

" 

12000 -

59911 67 

19694 60 

900 -

96 41 

390 -

900 -

4245 58 

1477 10 

Dlr. Trıı.v. Pah. Yo:ıgad 4-11·38 14 - -

Vilayet Kayseri S·l 1-38 
" 3-11-38 

Dir.Principale Monopole• KayHri 11-11-38 10 

Dir. Trav. Publ. Kayseri 

,, Yo:ıgad 

Dir. Trav. Pub. Ordu 
Min. ,, • Ankara 

Def terdarat Mardin 

9·11-38 14 

18-11-38 14 -

15-11-38 15 -
17-11-38 15 -

21-11-38 11 

Constr. a.nexe a l'ecurie d' Auphpı Publique 418 23 31 37 Com. Perm. Municipalıt.; ı~tanbul 16-11-38 14 30 

Produits Chimiquea et Pharmaceutiquea-lnstruments Sanitelres-Fournlture pour Hôpitaux 

Medıcamenta : 165 lota (aj.) 
Materiel : 11 lots, lilms Roentren : 390 dou

zainea· Rev6lateura : 50 boitcs- Fixateura : 
30 boites pour hôpital Cerrahpaşa 

Publique 4712 -

Produitı pharmaceutiques : 398 lota Pli cach 6120 -

Electrlclt6-Baz-Chauffage Central (lnatallatlon et Materiel) 

Telephones de table : 300 p.- ld. de mur: 20 Pli cach 10500 -
p.· ld. ambulants : 30 p. 

lsolateura No 2 : 5800 p. 
Machine.s telephoniques: 25 p.· Centrale de 

10: 4 p.· ld. de 5: 5 p.· Nuı:aerateurı: 20 p. 
Bandes perforatrices sans fil: 5000 p. 

Publique 
Pli cach 

Publique 

Heblllement - Chaussurea - Tisaus - Cuira 

Confeetion habitı d'hiver pour capitaines : Gre a gre 
43 complets, capotes : 2 p.· Habits pour 
l'equipare: 18 completıı 

Transport - Chargement - 06ohagement 

Transport pierres parquets : 20618 p. (aj.) 

Combustlble- Carburent-Hulles 

Charbon semi·coke : 420 t. (nj .) 
Bois : 730 t. (aj.) 
Charbon crible : 30 t. 

Semi-coke : 200 t.- Houille criblce : 100 t. 

Dlvera 

Forreuae: 17 p. 

Machine pr. meule en emeri: 7 p . 
fraiseuıe univeraelle: 1 p. 
Machine pr. vis: 1 p. 
Cylindres aerie11: 1 p. 
Appareil de soudure ambulant: 1 p. 
Seavx en toile: 761 p. 

Tuileı type Marseille: 31500 p.· tuiles pr. 
mııhya: 900 p. 

Acier a reııort et ondulee 15 t. de 13 X 90 
mm 

Provialon• 

Farine : 200 t. (aj.) 
Riz : 119 t. 
Paille : 400 t. 
Raisin sec : 4100 k. 
Ble concasae : 55 t. 
Lait : 10 t. · Yorhourt : 15 t. 
Viande de mouton : 20 t . 
F arine : 689 t. 
Orıe : 720 t. 
Foin : !560 t. 
Beurre : 26 t. 

Gre a rre 

C re a gre 
,, 
,, 

Pli cach 

Pli cadıı. 

,, 
,, 

,, 
Publique 

,, 

• 

Pli cach 

" ,, 
Publique 
Pli cacb 
Publiq11e 
Pli cacb 

" ., 

" 
• 

1615 -
2865 -

1500 -

311 50 

500 -

14000 -

6500 -
8500 -
2500 -
9000 -
2160 -
951 25 

2592 -

4720 -

22000 -
23145 -

9000 -
738 -

6050 -
2900 -
6800 -

Broyage ble : 1210 t. (aj.) 
Lentilles : 14 t. 

Gre a rre 24200 -

B) Adjudications a la surenchere 
Bois : 132 quintaux 
Charbon de bois de ebene 
Peaux d'animaux : 9 p. 

Publique 1540 -

Publiqae 

" 

355 40 

459 -

787 50 

121 13 
215 63 

112 50 

24 -

491 25 

1050 -

487 50 
637 50 
187 50 
675 -
162 -
72 -

194 40 

S20 25 

1650 -
1735 92 

675 -
55 35 

453 75 
217 50 
510 -

8009 62 
2700 -
1995 -
1803 75 
2268 75 

115 50 

Vilayet Ka yseı i 1 mois a partir du 27-10-38 
Com. Perm. Municipalite Istanbul 17-11-38 14 30 

Com. Ach. Etabliı. Hyr. Ank. 16-11-38 11 -

Dir. Econ . P.T.T. Ankara et lst. 19-12-38 15 

Miniater• Tr . Pub. Dep. mattiriaux 17-12-38 12 
,, 19-12-38 10 30 

Oir. Econ. PTT. Ankara et lst. 17-12-38 11 -

Com. Ach. Command. Gen. Surv. 5· 11-38 11 -
Douan. Iıt. 

Vilııyet Niğde 1 moia a partir du 10-10-38 

Com. Ach. et Ec. Secondaire lzmir Dan 1 mois 
Com. Ach . Milit. Kaatamonu 1 mois apart. 20-10-38 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 3-11-38 14 15 

Com. Aclı. Lycee Jeune Filleı 
Eren köy 

Administ. G en. Chemins de Fer 
Etat Bureau Exp. H.paşa 

• 
• .. 
" ,, 

Com. Ach. Comm. G en. Surv. 
Douan. Ist. 

(rectifie) 
16 11-38 14 30 

16-12-38 15 -

16-12-38 
16-12-38 
16-12-38 
16-12·38 
16-12-38 
15 11-38 

15 
15 -
15 -
15 -
15 -
11 -

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H .pacha 16·11-38 11 -

., 

Com. Ach. Mil. Çorum 
Com. Ach. lnt. Marit. K.paşa 
Com. Ach. Div. Sivas 

" 
" 
" 
" Com. Ach. Milit. Ma•atya 

• 
• ,, 

Com. Ach. Corpıı Armee Konya 
Com. Ach Div. Sivas 

Dir. Forcts Kastamonu 
lng. en Chef Foreta lzmir 
Com. Ach. lntend. Ank. 

17-11-38 10 30 

21-11-38 
17-11-38 
15-11-38 
15-11-38 

9-11-38 
14-11 ·38 
11-11-38 
17-11-38 
17-11-38 
18-11-38 
18-11-38 
3-11-38 

11-11-38 

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

7-'l -38 15 -
10-11-38 14 
2-11-38 

Çar!Jamba 2" 11 ·938 

bı· 
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Trakya U. MOfettitliği dairesinde yap. buharlı kalorifer teıİS· 1 

nada yap. tadilAt ve in~. i~leri (Edirne Nafıa Müd.) X• 847 

Sığır veya lceçi eti (lslahiye Tun-.) ,;\! 850 
Kuru soğan (Selimi ye Ask. SAK) ~'" 851 
K. fasulye, bul~r ve nohut (Tophane Lvz.) ~\~ 851 
Erat pavyonu inş. (MMV) • ! 851 
Sandalya, ma~a ve ma evra sandığı (MMV) ,. 851 ~ ) \ 5' 
Uzunköpril tütün bakımevinde yap. tamirat (Edirne İnh. Baş~ud ) 'g52 
Şişli çocuk but. intaniye pavyonu ikmali inş. (tıt. Sıh. Mue55• 

Çannkkalede yap. iskele inş. (Çanakkale Mit. Mvk.) .\' 852 Galat•' 
Galataaarıı.y lisesinin Ortaköy şubesi binaaında yap. tamirat ( 

saray Lisesi SAK) .,! 854 
Erıurumda ırurup inşaatının ikmali (Nafıa Vek.) .:'\! 854 
Soba (lst. Beled.) J'• 854 
Buğdya öğüUllm si (Afyon Kor) Jf• 855 
Mühtetif evrak hastırılması (Mal;ye Vek) N 855 
Ziraat aletleri (Ziraat Vek .) .\ 0 855 '-' 

8
55 

Altkü01ülatör plakası (Erzincan Bakt. ve Seroloji t.1üus.) ·1 

Pamuk (lat. Liseler SAK) \ • 85' . '\ 556 
Elbise, iskarpin, kuma~, çorap ve saten (Edirne Kültür Dır.) · 
Yulaf (Eskişehir Veteriner Dir.) .\ 857 
Bulgur, kuru soğan ve patates (Bornova Ask. SAK) JY 857 
• Çul, kanaviçe, kınnap (lzmir lnhis. Müd.) .~! 858 
Meıbaha binası İnf. (Kayseri Beled.) .\! 858 
Bobin ipliği (Tophane Lv.z.) 7'! 860 
Kaptı kaçtı karoserisi (Es :işehir Ziraat Müd.) .\! 860 
Çuha (Topiıane Lv.z.) .\ 0 859 ~d) '\ 
Gümrük ambarında yap. elektrik tesis. (Samsun Gümı ük Mu · 
lst. erkelc oğr~tmen okulu tamiri (lst. Naha Müd.) X 861 861 
Malkara-Keşan yolunun arasında yap. inş. lTekirdağ' Vil ) J' 
Lavamarin (Tophane Lvz.) ~'e 863 
Kok lcömürü (Tophane Lv:ı:.) '!\: 864 f •(ad 
Diyarbakır ipek böcekcilik okulu ikmali inş . (Diyarbakır Nıı '' 

.i\! 867 d )· 
Selamiçeşme·Maltepe yolunun arasında yap. tamir (lst. Bele . 
Yor2'an, yastık, karyola (fst. Liseler SAK) X 866 
Erik (Selimiye A11k. SAK) l\':. 86~ 
• Boynuz ve paçavra (Pendik Beled.) .\: 866 

Mercredi 2· t t -938 
cf" •t ıO 

lnstallatioa chnuffage central et construction et reparation b• · 
(Dir. Trav. Pub. Edirne) No 847 

Viande de boeuf ou de chevre (Brigade lslahıye) No 850 5' 
Oignons (Com. Aclı. Milit. Selimiye) No 851 c) rJo 
Haricotı> ıet'.s, pois chiche et bleı concasses (lnt. Toph•0 ~ 
Constr. pavillon (Min. Def. Nat.) No 851 

1 
['ll'I 

Chaises, tables et cnisıes pour manoeuvre (Min. Def. Nal· 
Rep. dispensaire de tAhacs (Dir. Monop. Edirnr ) No 852 50c· 
Constr. pavillon a l'hôpital de Şi şli (Dir. Hyg. et As•'•t· 

No 852 55 6 
Constr. cnıbarcadaire (Com. Acb. Pince Forte Çanak ) No) ('JO 
Rep. bit. iyece Galatasaray (Com. Ach. Lycee Galatıı~arıı)'rJo S 
Achevement constr groupe Erzurum (Min. Trav. PublıcS 
Poele (Mun. 1 tıınhul) No 854 
Broyage •le bles (Corpa Armee Afyorı) No 855 
lmprimees (Minist. Finances) No 855 ~ 

lnııtruments agricoles (Miniıt. Agriculture) No 853 f'ılo s5 
Plaque d'accuınulateur Clnıtitut Bacteriologie Erı.incan) ~J 
Coton (Com. Ach Lycces lst) No 856 C uıır' 

D
. il 

Coıtumee, chauuures, chauasettes, e toffe et aatin ( ır 

ne) No 856 
Avoine (Dir. V~terinaire E kişehir) No 857 ~4 1 1ıt 
Bles concasse, oignon et pommes de terre (Com. Ach· 

nova) No 857 
• Canevaa, ficelle ete. (Dir. Monop. lzmir) No 858 
Constr. abattoir (Mun. Kayseri) No 858 
Fil en bobine (lnt. Tophane) No 860 
Auto (Dir. Vetcrinnire Eskişehir) No 860 0 5•' 
fnatal. electriquc au depôt de la douaM (Dir. Dou•" 

No 861 g61 
Rep. bit. ~cole Normale (Dir. Trav. Pub. Iatanbul) N° e61 

,, s route Keşnn·Malkara (Dir. Trav. Pub Edirne) No 
Houille (lntend. Tophane) No 863 ~' 
Coke (IDt . Tophane) No 864 oı>'' 
Acbövement constr. bat. aericiculture (Dir. Trav. pub· 

No 867 , 
Rep. • route Sela içeşme·Maltepc (Mun. lıt.) No 866 b· ı,f 
Draps de lıts, matelas, taies d'oreillers et lits (Coııı· f>.c 

No 866 
Prune (Com. Ach. Milıt Selimiye) No 866 
• Corne ete. (Municip. Pendik) No 866 
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