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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 
s 

a) Ü NAKA A I Mensucat-Elbise-Kundura-Çamı\Sır v.=:_ 
1 Harici E~onomit Ha~erler 

İnşaat · Tamirat - Naha işleri ve Malzemesi-Harita\ 
Gaıiantep Belediyesinden: 

Eksiltmeye konulan iş: Tanzifat arabacılarına ve kol
başılarına diktirilecek 18 takım elbisedir Beher elbisenin 
muhammen bedeli 12 liradır. 

~Unan Gümrük tarifesinde 1 

tadiller 

1 
15 teşrinievvel 938 tarih ve 

410 numaralı resmi gazetede 
Çık, b" k · ı d n ır araroame ı e aşağı· 

I ilki maddelerin idhalit resim
triııde tadilat yapılmıştır: 
1- ;I'ahta, metre mikabından 

'laıni 20 ugari 25 
2- T "f • . 156 ·. ) arı esının a po~ıs· 

l 011undaki asid sitrik (limon 
•tu) 20 den 36 ya (zam) 
~ 3- 200 kiloya kadar dana 
: düveler azami 20 ugari 12 

1 •deni drahmi, 200 kilodan 

3~tla da~a _ve düv_eler azami 
asgarı la madenı drahmi 

4- D"ğ d- t · · f " u me en uı rısı tara ın-
"~ll "d •. ı hal olunacak doum cev\. 
•lll· , ın yüz kilosundan azami 2 
'hri 0,50 
S- D'"' .. ~ ı5 er 11mı geçmeyen 

~,~baulat yağlı tohumlar, mey
'tı ıı.r ve doum cevizi yüz kilo
d,tı~an azami 50 aırari 35 ma-

llı drahmi. 
~1 6 - Tarifenin 9, 1 ve K po
~~O~l~rındaki pirincden (par
ı,. Pırınc kabuklarile beraber} 
ıııtıf.edeki madeni drahmi kıy
~tıııin tayininde eus olan 15 
~~~ıt drahmi 20 kiğıt drahmiye 

•rılrnıştır. 

Petrol f iatlan 
Romanya petrol ve müttekka· 

tı ihracat piyasasının ıon dere

ce aktif bir durumda olduğu ve 

dış pazarlardan alınan ilteklile

rin i'üçlükle karşılanabildiği bil

dirilmekte ve bütün maddeler 

fiatlarıoda mahıuı bir yükHlme 

olduğu kaydedilmektedir. 

Son zamanlarda en fazla ihra

catın lngiltere, italya, Almanya, 

acariıtan ve Yuıroılavyaya ya

pılma\da olduğu bildirilmektedir. 

Bu devreye aid ihracat fiatla· 
rı aşağıdadır: 

Fob Köstence-tonu Kiıut Şi
ling 

Hafif benzin 

Ağır ,, 

Gaz yağı 

Whi te spirit 1 

White ıpirit il 
Motorin - 150 

Motorin - 50 
Fual - oil 0+5 

Parafinai:ı mazot 

Parafinli • 

ilk tetrio 
16-31 

99-6 
72-6 

64·0 

72-0 

69·0 

59-0 

53-3 

53-0 
33-0 

29-6 

~liring hesabları bakiyeleri ve kredili ithalata ai~
t a ah h ü dl er 

l'Grk· c·· b · M k B 
1 

ıye um urıyet er ez anka11ndan alanan hesap hu-
)'l:r~tına gire l~f_l 1/.1938 ta~i~indek~ kliriog her.apları baki· 
•tti( • ve kredılı ıthallit ıçın Cumhuriyet Merkez Bankaıına 

llıış taahhüdler yekunları: 

~t;EDVEL 1: Türkiye Cüm
/tt Merkez Bankasındaki 
•ıı b -'i: g esapları borçlu bakiye-

MiKDAR T· L. 

1.575.800 

211.000 

3.606.000 
647.500 

3.297.300 
972.200 

IO.OI0.000 
319.400 

2.937.800 
845.700 
346.400 

39.200 

1.370.600 
650.400 

L591.700 

635.000 
536.300 

~~ CEDVEL: 2 
lı. \\dilj "th l"t . . c- h . 't ~t ı a a ıçın urn urı~ 

il tCtkez Btnkasınn verilmit 
\ "•büdler yekunları: 
~i 

1 
daireler Huıuıi tahıalar 

'l~ 
\ l<ET T. L. T. L. 
\-il - --.\~ ~h 18.858.984 12.580.773 

ıı,i~:Y• 525 

ı:.;~., - 26.882 
~tı}':\>akyn 499.277 261.524 
'I - - 10.293 
t 'tııt· 
'ıı·~ 1Ya 175 1.162 

80.637 302.645 

Holanda 
İogilte-re 
ispanya 
lsveç 

i viçre 
İtıılya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugosluya 

Yunanistan 
s. s. c. t. 

60.109 
768.700 

2 ).654 
1 .520.66.ı 

35.731 
49 891 

556.274 
1.740 

ı 16.987 
1 t.297 

1.054 

61.901 
4?9.1.(5 

13.502 
212.802 

155.019 
529.508 

166 623 
22.579 
14.390 
6.955 

30.544 
145.171 

Y11kardaki 2 oumuah ced

velde yazılı kredili ithalatın va

delerine gör" vaziyetleri: 

Altı aya kadar v21deli 
Reımi Husuıi 
daireler şahıslar 

memleket T. L T. L. 

Almanya 1.986.951 8.939.S33 
Diğer mem. 81.938 1.636.607 

Daha uzun veya 
başka vadeli 

Reımi Husuıi 

daireler tahıalar 

T. L. T. L· 

Almanva 16.672.033 3.640.940 
Diğer mem. 3.653.232 8"4.963 

CEDVEL 3: 
Muhtelif memleketlerin Mer. 

kez Bankalarında tutulan klirinr 
be1aplarındaki alacaklarımız: 

Memleket Mikdar. T .L. 

Eatonya 47.600 
italya 746.200 
Yunanistan 151.100 

Gaziantep Daimi Encümenden: 

Nizip istiklal okulunun 3706 lira 6 kuruş bedeli ke
tifli _tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin keşif evrakile fenni şartları görmek üzere 
hergün ve münakasaya iştirak için 1 kanunuevvel 938 
perşembe günü saat 1 O da 278 liralık muvakkat teminatı 
hamilen vilayet eocümenine müracaatları ilan olunur. 

Arhin İnhisarlar Müstakil Müdürlüiüoden 

Hopada 3773 lira 71 kuruş keşif bedelile Barut de· 
posu yaptırılması 18.11.938 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Artvinde İnhisarlar Müstakil müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonda 7.12.38 çarşamba günü saat 14de 

yapılacaktır. 

İstekliler izahat almak üzere dairei mezküreye veya 
Trabzon İnhisarlar başmüdürli.iğüne müracaatları. 

Taliplerin aym gün ve saatta hamil oldukları ehliyet
namelerile ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerile birlik

te dairei mezkürde müteşekkil komisyona müracaatları. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

Aşağıdaki iş 28.11.938 pazartesi günli saat 10 da pa· 
zarlakla ihale edileceğinden isteklilerin başmüdürlükteki 
komisyona gelmeleri. 

Başmüdürlük kimyahanesinde küçük tamirat işleri ya· 
pılması. İhale bedeli 78 lira. 

Zonguldak Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalına Komisyonundan 

Sahıl sıhhiye merkezi binasında yap1ırılması takarrür 
eden tadilat ve tamir işleri açık eksiltmeye konmu~tur. 

Tahmin bedeli 996 lira 63 kuruştur. 
Bu i~e aıt fenni ve idari şartnameler Zonguldak sahil 

sıhhiye men.ezi tababetind .. her gün alınıJJ görfılehilir. 
Eksiltme 28. 11.38 pazartesi ~ünü saat 10 da Sahil Sıh· 

hiye merkezi bınasınd'1 satınalma komisyonunca yapılacak-

tır. 

;\) uvakkat teminat 7 4 lira 75 kuruştur 
Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işleri yaptıklarma dair 

ilgili makamların vesikalarını göstermeleri şarttır. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kor mıntakasıoda Kırk!arelinde iki ve Çorluda 2 top 
hangarın münakasası kapalı ıarfla yapılacakhr. İhale gü
nü 12.1 ~ .38 pazarteıi ıünil saat 16 dadır. Kırklarelinde 
yapılacak ıarajların ilk pey parası 4180 lira ve Çorluda 
yapılacak garajların ilk pey parası 4066 liradır. Her iki 
yerde yapılacak garajlara birden talip talip olanlar için· 
de ilk pey parası 6997 lira olup şartname ve projesini 
almak ve görmek isteyenler kanuni bedel mukabilinde 
Çorluda kor satmalma komisyonundan alabilirler. Taliple· 
rio kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle birlikte 
belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarmı 
Çorluda komiıyona vermeleri. 

illçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

••• 
Ensülin Leo ile rontgen filmi banyosu ve zarfı •alına· 

caktır. Bak: lst. Vakıflar Dir. ilanlarına. 

Eksiltme 1.12.938 perşembe günü saat 14 de belediye 
salonunda açık olarak yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesini görmek istiyenler muhasebeden 
alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklil~rin l 8 lira 20 ku
ruş ruuvakkat teminat vermeleri ve kati ihaleden sonra 
da bu teminatı muhammen bedelin yüxde 15 ine ibliğ 
etmeleri ve bu işe dair ehliyetli olmaları lazım olduiu 
ilin olunur. 

Çukurova Hara::ıı Oirektörlüğiinden: 

HUrJ mü::ıtahdimini için mevcut numuneye göre şayak· 
tan 31 tnkım kışlık elbi~e yaptırılması açık eksiltmeye lrn

nulmu~tur. 
İhalesi 6. lL.938 salı günü saat 11 de Ceyhan ııbelediye 

~a)onunda yapılacaktır, 
Muhammen kıymetı beher takımı 15 lira itibarile 465 

liradır. 
Muvakkat teminatı 34 lira 88 kuru~ olup Han veznesine 

yatırılacaktır. 
Şartnamesi her gün Hara muhasebe::ıinde görülebilir \ ' '! 

i~teycnlere bedel 'İZ verilir. 
Ek 'i\tmeyt! gireceklP-·i ı muvakkat teminat makbuzları ve 

2490 sayılı kanunun 2 vt: 3 r.ü maddelerinde y. 1.1 ' ı vesika
larile birlikte ihale saatİıhlc komisyona gdrııeleıi. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Ordu hastahaneleri için 250 adet sofra örtüsünün açık 

eksilt.nesi 12.12.938 pazartesi 2'ünü aaat 14 de Tophane
de istaubul levazım amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 875 lira, ilk teminatı 65 lira 62 
kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli aaatte komis-

yona gelmeleri. 
• • • 

87 adet kumaş pafjtalon ile 8 takım kumaş elbise alı· 
nacaktır. Bak: İıt. Telefon Müd. ilanlarına. 

Nakliyat: Boşaltma-Yükletme ve s. 

Gaziantep Daimi Encümeninden : 

Gaziantep Feyzipaşa yolunun 72-75 nci kilometreleri 
arasına nakledilecek l 344 lira bedeli keşifli taş açık ek· 

siltmeye konulmuştur. 
İsteklılerin keşif evrakile fenni şartları öğrenmek üze

re hergün ve ~ünakasaya iştirak için de l kanunuevvel 
938 perşembe günü saat 10 da 100 lira 80 kuruşluk mu• 
vakkat tem.jnatı hamilen \'İlayet encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

Gaziantep Vilayet Encümeninden: 

Gaziantep-Fevzipaşa yolunun 43-45 nci kilo met
releri arasına nakledilecek olan 3972 lira bedeli keşifli 
taş açık eksiltmeye konulmuştur. 

Taliblerin keşif evra1cile fenni şartları görmek üzere 
hergün ve müna':easay ı iştirak için de l kanunuevvel 93~ 
perşembe günü saat 10 da 297 lira 90 kuruşl11k teminatı 
hamilen vilayet encümenine miiracaatları ilan olunur. 

* * • Gaziantep-Nizip yolunun 18+800-24+000 ncü 
kilametreleri arasmda nakletlilecek 2 l 49 lira bedeli ke

şifli taş açık eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin keşif ~vrakile fenni şartları görmek üzere 

bergün ve münakasaya iştirak için de 1 kanunuevvel 938 
perş~mbe günü saat 10 da 161 lira tO kuruşluk muvak
kat teminatı hamilen vilayet encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

r 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lntaat, Tamirat, Nafıa lfleri, Malzeme Harıta 

Niaip İıtiklll okulunun tamiri 
Hoprıda barut depoau inş . 
Kimyahanedo küçük tamirat işler i 

Kırklarelide ve Çorluda yap. top hanrarı: 4 ad 
Zonruldak uhil sıhhiye mrk . binası tamiri (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.e. 

aç. eko;. 

" pu. 
kapalı z. 
aç . eks. 

3706 06 
3773 71 

78 -

996 63 

Elbise diktirilme1i: 18 tak. 
Kışlık elbise yap. : 31 tak. 
Sofra Örtilaü; 250 ad. 

aç. rlc&. beh. 12 -

Nakliyat - Bota itme - YDkh•tm 

Taş nakli 
Taş ,, 
Taş • 

Mahrukat, Benzin, Makine yaOları v.s. 

Sömik.ok kömürü: 50 t. (temd) 
Yık.&Dmış kriple kömürü: 15 t. 

MGteferrlk 

Moloz taşı: 1000 m3·anreşman taşı: 1000 m3 

Nahküler cihazı yap. ( Karaııtaç buz fabrika11 
için): 1 ad. 

Marsilya tıpi kiremid: 31500 ad.-mahyalık ki
remıt: 900 ad. (temd) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

" 
" 

a,.: . elcıı. 

" .. 

aç. eks. 

a~ eks. 

" 

" 

beh. 15 -
875 -

1344 -
2149 -
3972 -

506 25 

1100 -

beh . O 08 

Mercimek: 10 t.-kuru •otan: 6 t. (temd) 
Sı2'ar eti: 54 t. (temd) kapalı z. 18900 -
Çubuk: 25,5 t -kume makarna: 25,5 t.-tel: 6250 

k.-arpa şebriyeıi: 6250 k. 
,, 12382 56 

Yulaf: 430 t. 

" 315 " 
Sıdeya2': 11 t. (temd) 
Soğan: 5 t. (temd) 

b Müzayedeler 

Safkan inriliz ile .ıırap arap tayı: 4 baş 
Zahire: 25 t. 

" 
• .. 

aç. eki. 

aç. art. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları. v s. 
~--~--~--~--------------------------

Ankara Valilitinden : 

23650 
17325 

Ankar111 iata1yonunda varonda teslim olunmak şartiyle Eti mu- 1 
fut sıhhat merl.nindc utın alınııcrı k 50 ton ıömikok kömürüne 
iıtekli çıkmadığından münaltaaa 28.11.935 paıarteıi gününe kadar 
bir hafta müddetle uzatılmasına l<'arar verilmiştir. 

İateklllerin mezkur aünde saat onda vilayet ııbhat müdürlü· 
tüne müracaatları. 

• 
Çukurova Harası Direktörlüğünden 

Hara ihtiyacı için satın alınacak t 5 ton · yıkanmış 
kriple maden kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 6.12.938 salı günü saat t 5 de Ceyhan belediye 
salonunda yapılacakhr. 

Muhammen kıymeti beher tonu 33 lira 75 kuruş iti 
barile 506 lira 25 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 37 !ira 97 kuruş elub hara vezne· 
sine yatırılacaktır. 

Şartnamesi her gün hara muhasebesinde görülebilir. 
Eksiltmeye rireceklerin muvakkat teminat makbuzla· 

rı ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh vesikalarıyla birlikte ihale saatinde komisyona müra
caatları. 

- -

Müteferrik 

D. D. Yolları ve Limanları Umum İşletme İdaresinden: 

Devlet Oemiryolları Haydarpaşa işletmesi ihtiyacı için 

278 -

6997 -
74 75 

16 20 
34 88 
61 62 

100 80 
161 10 
297 90 

37 97 

127 51 
82 50 

194 40 

1417 
928 69 

1784 -
1300 -
825 -

33 75 

Gaziantep Vilayeti 
Artvin lnhi1arlar Müd. 
lıt. Gümriıkleri Ba~müd. 
Çorlu Kor SAK 
Zonruldak Sahil Sıh. Mrk. SAK 

Gaziantep Belediyesi 
Çukurova Hara1ı Dir. 
Tophane Lvz. SAK 

Gaziantep Vilayeli 
,, . 
" n 

ADkara Valili~i 
Çukurova Har&11 Dir. 

D. O. Yolları Adana 
latan bul Belediyesi 

O. D. Yolları H. pac;a 

Çorum Aak. SAK 
Orman Koruma Genel Kom. lıt. 
Tophane Lvz. SAK 

Bergama Aık. SAK 

" .. 
Çorlu Kor SAK 

,. ,, 

Karaca' ey Harası Müd. 
Balya Tirk Hava Kurumu Şub::ai 

1-12-38 tO -
7-12-38 14 -

28-11-38 10 -
12-12-38 16 -
28-11-38 10 -

1-12-38 14 -
6 12-38 11 
12-12-38 14 -

1-12-38 10 -
1-12-38 10 -
1-12·38 10 -

28·11-38 
6-12-33 

6-12-38 10 -
9-12-38 14 30 

30-11-38 11 -

5-12-38 
9-12-38 10 -

12-12-38 15 

12· 12-38 14 
12-12-38 14 

6-12-38 16 
5-12-38 15 -

4-12-38 13 
1-12·38 14 -

şartnamesine göre aşağı~a miktar, muhammen bedel ve 
muvakkat teminatı yazıJı kireç on gün zarfında tcılim e· 
dilmek şartile açık eksiltmeye konulm•ştur. 

Eksiltme 7. 12.938 tarihine raıtlayan çarşamba gunu 
saat l l de işletme bin- sı dahilinde Birinci işletme ko
misyonunca yapılacu ktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yaaıh muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiği şerait dairesinde yukarda 
yazılı tarih ve saatte eksiltme komisyonuna müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Şartname Haydarpaşa Yol Başmüfettişliiinden parasız 
istenilir. 

Cinsi Tonu 
Kireç 50 

beher t. M. bedeli 
1500 kurut 

Tutarı 

75000 k. 
M. teminat 

5625 k .. 

Aıkeri fabrikalar Satınalma Komisyonundan; 

ilk ekıiltmHrnde talibi çıkmayan 300 lira muhammen bedelli 
bir çift kotum hayvanı satın alınacaktır. 
İsteklilerin 29.11.938 Hlı gü•Ü .aat 14 de Tophıınede Salıpazarı 
ukeri fabrikalar yollama1ındaki utın alma komi•yonunda 2490 
1ayılı kanunun i.tecliti ve1aikle bulunmaları. Şartnamesi komiıyon• 
da 2örülebilir. Y6zde 7,5 teminatı olan 22,5 liranın her hangi bir 
malmüdürlüğüne yatırılarak makbuzunun komisyona ibrazı liıım · 
dır. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı İstanbal 
Satınalma Komi•yonundan: 

Orman koruma gene) komutarılığı Zeytinburnu talim
gabı au tesisatı ihtiyacı için Jüzumu olan malzeme ile su· 
yun isalesi ameliyesi elde mevcut keşif mucibince ihalesi 
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Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 

Mahrukat 

Petrol dikme 
Benzin 
Motori• 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
krible 

,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

Kok kömürü (fa,nika.la) 
Sömükok (depoda) 
Kok ec•ebi (depoda) 

Erzak 

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

Sabun birinci 

" 
ikinci 

n Pirina 
Şeker yerli toz 

,, " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

" 
Tarablus 

Patateı Adapuar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

Zeytin taneai duble (936 ahıul) 

,, " " (937 

" 
,, 1 ci ,, 

,, ,, 2 ci " 
" " 3 cü " 

Sade yağ Urfa (birinci) 

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

,, Trabzon 
• Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
" 
,, 

Deri ham ve İflenmi• 

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

Hava 

,, ıığır 

kurusu kuzu .. ,. koyun .. ,, oğlak 

Tula keçi 

C\alamura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,, sığır 

Kösele 11ğır 1 ci 
,, man ~a l ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz 1 ci 

kiloau 
litreıi 

kilosu 
tonu 

,, 

" 
" .. 
,, 
., 

kilosu 

" 
" 
" 
n 

" 
" ,, 

sandıtı 
b. sandığı 

.. 
kilosu 

" 
n 

" 
• ,, 
" .. 
" 
" ,, 
,, .. .. 
,, 
,, 

çifti 
kilosu .. .. 
çifti 
kilosu 
çifti 

" 
.. 

kilosu 
,, 

" ,, 
tanesi .. .. 

•• 

En az.- En çok 

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

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

- 18.50 
-21,50 
-26,00 

20.- -- 22-
20.50 - 21,00 

1
30:00:31 -
28.00-29 
19.00 20 

-25 
- 28 

25 26 
- -700 

- 8V5 
7 

-5-
45-48 
32-36 
22-26 
18-21 
-ıs 

- 107,50 

-ıOO. 
82-88 

-68 
-80 
-49 

290-600 
290 - 600 
295-400 

101.25-102.25 

170- 175 
45 46 
60-65 
65 -70 

- --
50 53 

110 -120 
110 115 

-
35-40 
40-45 

175 185 
145-150 
120-130 
90-100 

110-140 
100-130 

iSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 
Fi atlar 

Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 

,. ıert 

,, kııılca 

Arpa Anadol 
Peynir kaşer 

Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf çuvallı 

Peynir beyaz 

5 12 
5 5 

5 23 
4 3 

Ceviz kabuklu 

Kuşyemi çuvallı 5 21 
Kuty•mi dökme 4 37 

İç Fındık 

Tiftik mal 
Tiftilt O~lak 

121 -

Su1am 18 10 

Yapak Anadolu 52 20 

" 
Trakya 

Mııır beyaz 

Mııır ıarı 

3 35 

17.11.938 ====~ 
Yukarı 

Kr .Pa . 

5 32 

5 25 
4 6 

Butday 
Arpa 
F&1ulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 
Susam 
Yapak 

Gelen 'fo~ 
t1J,c 
16 

/ -~ 
15 
/ 

/~ 
1 

Yulaf // 

~K;,.;.;;;.u~oy~e~m_i~~~~---~~ 

K. ceviz 
Tiftik 
Yapak 

Giden 

iç ceviz __/ 
BuğdRy 
~-----: 

Dış Fiatlfl~ ~ 
LiYCrpul ı gJ 
Şikago ı -ıı 
Vinipek ı ~ 

Buğday 

" ,, 
Arpa 
Mıaır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

• L.: 

Anvers 3 I~ 
Londra 6 fl 

/ . ........ "" 
Hamburi: 111 

" 
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29.11.938 günü saal 10 da Galatada Mumhane caddesi 
Alemdar hanındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Bu tesisata aid keşif her gün komisyonda görülebilir. 

Devlet Demiryolları 6cı fşletme Satınalma Komisyonu•dan: 

MÜNAKASA GAZETESi 
.,.. "tir m=at • ttefiMfY = 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 
Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 10.11.938 tarihinde 

münakasas1 yapılan 11000 kilo sadeyağına teklif edilen 
fiat komisyonca pahalı görüldüğünden yeniden kapalı 

zırfla e'csiltmeye konulmuştur. İhalesi 6.12.938 salı güoü 
s.ıat 1 ) d 1 Çorluda kor satınalma komisyonunda yapıla· 

caktır. İlk pey parası 825 lira olup evsaf ve şartnamesini 
göro1ek istiyenler hergün Çorluda komisyona gelmeleri. 
istekliler kanunun 2,3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 

İşletmemiz ihtiyacı için Çiftehun ile Durak istasyonla· 
rı arasında teslim edilmek şartile f 000 M/H Moloz taşı 
ile 1000 M 3 Anroşman taşı açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. E.ksıltme 6.12.938 sah günü saat 10 da Ada
hada işletme müdürlüğünde toplanacak komisyonumuzca 
Yapılacaktır. Moloz taşının metre mikabı muhammen be
d h 70 diğerinin 100 kuruştur. ilk teminat 127,5 lira o· 
lup kati teminat ihale bedeli tutan üzerinden yüzde 15 
nisbetinde alınır. Buna ait Ç< ı tnameJer komisyona müra
caatla parasız görülür. 

' birlikte belli gün ve saatte Çorluda komisyona gelmeleri. 

İsteklilerin nufus ve tecim otlası vesikaları ve ilk te
minat akçaları 'eya banka mekh•plarile biı likte gününde 
komisyonumuza müracaatları. 

Devlet Demir Yolları İşletme Umum Müdürlüğünden : · 

Beşinci İşletme ihtiyacı için nümunesine göre hat gü:ıer• l 
libında vagon içerısind~ 15 gün zarfında teslim alınmak tartile 1 
S kuruş muhammen bedelle açık ekıiltmeye konuldutu ve 16.11.38 
t.rihinde ihalesi yapılacağı ilan edilen 31.500 adet Ma11ilya tipi 
~İremit ile 900 adet mahyalık kiremide talip zuhur etmedi~inden 
1hale gününün 30.1 J.938 tarihine müııadif çarşamba günü saat l 1 
talik ediln.iştir. Kanuni evsafı haiz isteklilerin mezkur iÜl1 ve 

1 

•antte Haydarpnşa gar binası dahılinde birinci işletme eksiltme 

t Oınisyonuna 194 lira 40 kuruş muvakkat teminatla müracaat 
tttneleri. 

trzak, Zahire, Et ve Sebze = 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan 

Kor n.erkezi için her ay 30 tondan J 2 ayda 360 ton 
buğday iığütmesinin eksiltmesine istekli çıkmadığından 
15.12.938 perşembe gününe küdar üğütme işi bir ay için· 
de pazarlıkla yapılacaktır. 

Üğütülecek buğdayın şeraitini anlamak istiyenlerle is· 
teklilerin hergürı tekarrür edecek değerin yüzde 15 kati 
tenıinatı ile birlikte satınalma komisyonuna uğramaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 

Ankara garnizonu için knpalı zarfla alınacak olan 54000 kilo 
~0huda teklif edilen fıat makamca gali i'Örllldü~ünde11 yeniden 
"Palı znrfla ekısiltmeye konulmuştur. 

~ Tahmin edilen bedeli 7020 lira olup ilk teminatı 526 lira 50 
llruştur. 

~ Eksiltmesi 8·12-1938 perşembe günü saat 13 de Ankara Leva-
111tlı lınirlığı ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ve 
._ı.ıttıunesi komisyonda görulur. Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
tlttuplarmın snaf 14 de kadar komiıyorıa verilnıeıi. 

t •" • Ankara iaroizonu için pazarlıkla 6000 kilo 1&man alınaca· 
,

111
dan t !iplerin 29-ll J93M sah iUnu Hat 14 de Ankara levazım 

ltıırliği aatınalı:ııa komisyonuna gelmeleri. 

* * * Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 7. 11.938 tari
hi•de münakasaya konulan 5000 kilo soğana talip çıkma 
dığından yeniden açık eksiltmeye konulmuşt r. İhalesi 
5.12.938 Pazartesi guııü sa ·ıt 15 dedir. lık pey puası 33 
lira 75 kuruş olup evsaf ve şartnamesini görmek istiyen
ler her gün Çorluda Kor Satmalma Komisyonunda göre
bilirler. Talipler kanunun 2,3 maddelerindeki belgelerle 
birhkte belli gün ve saatte Çorluda Komisyona müraca
atları. 

Samıun Askeri Satınalma KomiayonuDdan : 

Samıun tüm birliklerinin ihtiyacı için alınacak olan 600 ton unun 
ihale günü 21.11.938 olduğundan ve bugünün re1mi tatil gününe 
tesadüf etmeıi dolay11i) le ilaalenin 28. I 1 938 günü saat 14 de Sam
aun tüm levaı:ımında yapılacaktır. 

Çorum Aıkeri Satınalma Komiıyenundan : 

Alay ihtiyacı için 18.11 938 cuına günü eksiltmeye konulan 
10000 kilo mercimek 6000 kile kuru •otana talip çıkmadıtından 
ihaleleri on rün uzatılarak 5.12.938 pazartesi gününe talik kıhn
dıtı ilin olunur. 

5!! m: 

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartesi 28-11·9.iS 

Ekuıelc, et, 2.eytin, sabun (Erenköy Kız Liıeııı) .,,; 886 
Sömikok (Konya Lisesi Dir.) J\0 88 ' 
Teneffüshane dıvan inş. (lçel Ktiltiir Oir.) .\~ 882 

il .._,.,,., 

H. pa~a hası. için röı.ıgeıı malzemesi ve sterilizaıyen tesisatı ile ci
hazı (MMV) J\._ 846 

Kazan, alev ve duman borularile lckomotif için frenin çelık ve h1tva 
boruları ( OY) J\~ 817 

Saf kalay (lst. Telefon Müd.) X 848 
Sigara kağıdı (İnhis. U. Müd.) J\~ 850 
İki lı::atlı ve adi tekerrürlü orta müşeddide1i (PTT Anlc.) .\~ 850 
Sıvil elhi~e (Emniyet Müd. Arı.k.) .. \~ 864 
Sadeyağ (Kırklartli Tüm.) ,!\"! 869 

Kuleli a•I: lisesi spor evi ı.emın döşemelerı ve duş yeri inş. (İ~t. Ko-
mut.) .ı\! 871 

Obıijen (DDY Ank.) .\~ 875 
Dükkan inş . (Ank. Vali.) .\~ 875 
Sivrihisar-Hamidıye yolunun Kaynaz·Hamidtye arası inş. Eskişehir 

Nafıa Müci ) .\; 875 
• Bileti taşı, tülün tozu ve is~ arta ip (İn his. U. Müd.) .,! 876 
Yatak çarşafı (Tophane Lvz.t .\; 876 
Sadeyağ (Lüleburg-a:ı Tüm ) .\; 876 

··w , ... '!' 

• Hastanede ölenlerin eşyaları {lzmir Memleket H111t.) .\! 881 
Üzüm (Ankara Lv:r:.) .Y 881 
Koyun eti, dana eti ve odun (Çana le Ortn Ok. Dir ) X• 882 
Elektrık sayacı (Samsun Beled ) \ 0 883 
• Kestane ağacı (Kastnmonu Orman Dir.) X• 883 
• İskarta kii~ıdı (Snmsun lohis. Tütün Fa t.r. Müd.) .\'! 883 
Pırasa (Kırklarelı Tüm ) .\' 883 
Alçı {DDY l:r:mir) .\ • 885 
Ekmek ve sebze (Ank. Hukuk Fak.) .'\" 887 
Ocak iskaraları, gaz ocafı ile örtü aleti tamiri, kür ek ve kaıma (Auk. 

Lvz.) ~'! 887 
Dişçi malzemesi (Tophane Lvz ) .\: 886 

Tela (Tophane Lvz.) ·'" 886 
Odun ve mangal kömürü (Erenköy Kız Us .. sı) ,\' 886 
Odun ve maden kömürü (Çorum Vıl) ,\0 886 
• Kereste ve mahrukat (Ank O([nan r~üd.) J\! 886 
Un (Samsun Tüm.) N. 886 
Atatürk evi toprak hafriyatı (Ank CHP llyönkurul. Başkan.) N. 890 
Karyola (l:r:mir Lvz ) N. 890 

g ! i 1 ••• ; • * ,vıoz -.....-.. 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminat 
Cinsi Adet Lira Lira kurut İhale günfi -Enıülia Leo 1250 450 33 75 30.11.38 çar· 

şamba S. 15 

Gureba Hastanesindeki Tıp Fakültesi Dahiliye ıeririyatı için 
)uzumu olan (1250) adet Ensülin Leo açık cksıltmeye konulmuş· 

dır. İhalesi )'uknrda yazılı gün ve saatte İstanbul Vakıflar Baş
müdJrlüğü binasında toplanan komısyonda yapılacaktır. Şartna · 
meıi lıer gün levazım kaleminde görülebilir. (8371) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
idare ıhtiyacı için mubayau ını::ı lüzum görülell 67 adet kumaş 

pantnlon ile 8 takım kumaş elbise açık eksiltmeye honulmuştur . 
Muhammen bedeli 658.10 lira ve ilk teminatı 50 Hradır. Şart

name ve nümuncleri her gün levazım Dairemizde görülebilir. İı· 
teklilerin muvakkat teminat makbuz veya ban!-ı:a mektubu ve 
kanuni vesaikı ile beraber 5.12.938 Pazartesi ~ünü saat 15 de 
Müdürlük binasında m6teşekkil Alım Satım Komiayonuna ınüra-
caatları. (8540) 

İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 
Muhammen 

Bedeli iık teminat 
Cinsi Miktarı ~!!!:!!,4 Lir!3l ruş İhale günnü 

R~ filmi -i13:ÖÜzüne) 29. 1 ı.938 Salı 
,, banyosu 40-Kutu ) 1174 55 88 10 1aat 15 de 

,, filim zarfı 2280 adet) 
Gurebn Hastahanesindeki Tıp Fakültesi Dahiliye ıeririyahna 

lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı filim ve saire açık 

eksiltmt!yf! konulmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve aaatte 
V kıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisy'lnda yapıla
caktır. Şartnamesi her fı'Ün Levazım kalemınde görülebilir. (8310) 

İını.ir Levazım Amirliii Satıualma Komisyenuudan: 

Bezli liıtik boru ve hortum ı DDY H. paşa) .\~ 876 
Boya çıkarmağa mahsus mayi (MMV) .\! 878 ı 
Sıv aa·Erzurum hattı üzerinde kirgir açık tünel, amele bnrak11ı ve İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

t 1'.dremit 4. tüweıı birlakleı i için açık eksiltme ile l (j 
0 tı kırmızı mercimek alınacaktır. 

Tahmin edilen fi tı 1 125 liradır. 
itl lbQlesı 9.12.938 cuma günü snat onda 4 tümen satın
il llla komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin sı Hra temi
itt akçelerite koruisyona müracaatları 

Orman Koruma Genel Komutnnlıiı İstanbul 
Satınalmu Komisyonu Riyasetmden 

~ti 19. ı ı .938 cumartl!sİ günü kapalı zarfla ıhalesi lazım 
~ 1<!ı:ı 54000 kilo sığır etiniu Atatürk cenaze mer simi 
ljı:ı ayısi le heyet tamamile teşekkül edemediğınden ihale· 
~iirnkün olamamıştır. 

~ ~ ' ığır etinin gene kapalı zarfla 
t ~,1ttıa günu saat t O da ihalesi aynı 

ile aktır. 

mün"tkasası 9. J 2.938 
mikdar iız rinden ya· 

1 

köprü gözleri inş. (Nafıa Vek.) X 878 ı 
Eczayı tıbbıye ve teşrihi m~razi malzemesi (lst. Vnld. Müd.) .\: 878 ...-.--.-~;........;;.._,,;;iöililili;.;ı;;;;ıW111ı;;;;o;;;...._,;g;;..._;.;;;;;;~----a;;ıı;;;;oa;;;.-..,_.-..ıiiliööii;ı-..-.J 
Benzin (Lüleburgaz Tüm.) ~\! 878 
Alüminyum ıülfat (Ask. Fabr. U. Müd.) .,! 878 
Muhtelif cins kereste (Deniz Lvz) ~\! 878 
Paltoluk kumaş (tst. Ziraat Mek tl~üd.) X 878 
Er:r:urumdıı grup inş. ıkmnli (Nafıa Vele ) X• 877 
Parke, a .. fall ve çı mento şose tamid dst. Telefon Müd.} ,\._ 877 
B. B. marka mobiloilin, kalın henzin (MMV Deniz Mrk. SAK) X• 877l 
Yerli dana, yerli kırım, Montafon ve Simeııtal flana (Pendik Bııkter. 

Enst ) .\; 877 
Yalova kay.nıkamlı~ konafı tamiri (lst. Beled.) J\! 877 
Mefruşat (Gümrük ve lnhia. Vek.) .\~ 887 
Yıkama, sıkma ve ütüleme malcin~si (Tophane Lvz.) J\: 876 
• hayvan Ank Lvz ) .\! ~85 
Prese erlilmiş tuğ-la (DDY H. paşa) .\";. 886 
• Odun ve ateş odunu (Samsun Orman Başmühendis.) .\! 883 
Çanakkııl~ hükümet kona~ı inş. (Çaıuk. Vil.) ,\ö 877 
Bizmut su mitrat, prontozil komprime ve filim Kodt!kı (Orman Kor. 

Genel Komut . Ank) .,! 877 

% 7.5 
Tartma Muham bedeli temi· Eksilt· 

kabi- Beheri Tutarı nah menin 

Cinsi Miktarı liyeti L. l(. S. L. K. L. K. sa ti - .. --
Süpürge 
Baskül 

3000 A. - l I :S75 341 ~5 25 60 14 
3 ,, 1000 kg 248 - 744 - 55 80 14 30 

Eti! eter 1500 kg. 90 - 1350 -ıoı 25 15 
içki bandrol 
kaadı 70X 100 
eb'adında - 40 - 2soo -210- ıs 30 

1 Niimuncsine uygun olmak şartiyl JOOO adet sü · 

" ltr ~uhammen bedeli 18~00 
~lı.1 14 t 7 lira 50 kuruş olup 

1 

liradır. f eminatı muvakka-1 

Spor mnlzemeıi (Gazi Terbiye Enst. Dir.) .Y 879 
Şehir tiyatrosu kııloriferi tadilatı (İat. 8eled.) .\':. 879 
Elemek (Ark. Lvz) .i\':, 879 
Erenköyünde istinat dıvarı inş. ve Karu~aç müe11e1e1inde tamirat 

(lııt. Reled.) .\~ 879 

pürgc:, şartnamderi mucibince ı 000 kılo tartma kabiliye· 
tinde 3 adc·t yerli m .mulatı bas cül ila sınai işlerde kulla· 
nılmak iizere 1500 kilo Etil eter ve teahbü fücü ifn etmi
yen müteahbit hesaoınu nümunesi evsafında 70Xl00 eb'a· 
dmda 7000 kilo içki bandrol kaadı yrı ayrı açık eksilt
me usuliyle satın alınacaktır. 

O basipliğine yatırılacaktır. 
1 inci Mıntaka Orman Mesul 

latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~lıb levazım amirliğine bağlı müessesab içio 25500 kilo 
~k, 25500 kılo kesme makarna. ve 6250 kalo tel, ve 
~·l" lcilo arpa şehriyesinin kapalı zarfla eksiltmesi 
~~ <.938 pazartesi günü saat 15 te Tophanede İstanbul 
~~ it~~ın amirliği satınalma kornisycımunda yapı_lacaktır. 
q;r1 1nin tahmin bedeli 2382 lira 50 kuruştur. ilk temi
)ı;ı~d9~8 lira 69 kuruştur. Şartname ve nümunesi komis· 

la görülür. 
~l'ı Ste!dilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektub-

tıı ı'h, .. ı ... saatı'nden b' t l k · l · .. .. ır saa evve omısyona verme erı. 

Deri, laıtik ayaklcııbı, antrenman elb"ıesi, !!por pııntalon, fanila v.s. 
(Ank. Gazi Terbiye Enıt. Dir.) .ı\! 879 

Mazot (MMV) J\! 879 
lııpirto mahlatu benzin (MMV) .\~ 879 
Sızdırılmış inek yağı (Kastamonu Lise Dir) .>(. 879 
Talebe sırası, yaı.ı tahtaaı, ö~retmen kürsüsü (İst. Erk . Lis) ,,-:. 879 

ı Armutlu ka~ahası bari' ası tanzimi (Armutlu Beled.) .'.\'! 879 
Sömikok lKastamonu Liıe Dir.) .. \! 879 
Mıırsilya tipi kiremit, tuğla, kireç, lamba fitilı, fıtillik paauk ipliği 

ve demir levha {DDY) .\'880 
Subay llba!lı, er abaııı, huta bakıcı römleti, don, çarşaf, pijama vs. 

diktir. {Tophane Lvz.) ,\~ 880 
Merain-Tarsus yolu üzerinde tamir. ve Siliflc:e·Mut yolu araaında mea· 

fez ve köprü inş. (İçel Nafıa Müd.) X! 880 
Arpa (Edirne Tu~.) .ı\; 880 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

lll - Eksiltme 29.Xl 938 t rihine rastlıyan Salı günü 
hizalarında yazılı saatlerde K bataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım KomisyonuudLt yapılacaktır. 

IV - cartnncneler p, rasız olorak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi süpürge ve içki bandrol 1 aadı 

nürnunesi de görülebilir. 
V-- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Ye saat· 

lerde yüzde 7,5 gü. enme paralariyle birlil te yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8355) 4-4 

imtiyaz aahillı Ye yıızı a 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudicatien Mode Prix Cu'iOD. Lieu .ı•adjudicatien et tAu 
-------------·-----d-'a-~dic~--es_t_im_a_t_if __ P_r_o_v~ _ _çaı.ier .fes Cbarreı 

Jours Heure 

A) Adjudications au Rabais 
Conatructlon-Rfparatlon-Trav. Publlcs-Materlel de Constructlon-Cartoaraphle 

R~paratien ecole Istildll a Nizip 
C@natruction depôt de poudre a Hopa. 
Petiteı reparation au la boratoire de cbimie. 
Conatruction hanrars d'artıllerie a Kırklareli 

et Çorlu : 4 p. 
Reparation bitiHe Adm. Office Sanitaire Lit-

toral a Zonruldak. 

Habillement - Chaussures - TIHus 

Confection de coahımH : 31 complets. 
,, d'habitı : 18 completa 

Nappea : ~50 p. 

Publique 3706 06 

" 
3773 71 

Gre a rre 78 --
Pli cach - -

Publique 996 63 

Culra 

Publique 465 -
., le compl. 12 --

875 -

!'!!!!!.Port - Chargement - Dechagement 

Traniport de pierrea 
,, 

" " 
• " 

,, 

Combustlble- Carburant-·Hulles 

Houille criblee : 15 t . 
Semi-colte : 50 t. (aj.) 

Dlvera 

Pierreı de tailles : 1000 m3· Id. de rocher: 
1000 m3 

Fabrication appareil Nahkuler pour la fabri · 
que de il•ce a Karaa~aç 

Tuiles type Mataeille : 31500 p.- ld. pour 
mahya : 900 p. (aj.) 

f'rovlslons 

Viude de boeuf : 54 t . {aj .) 

l'oiı•chiche : 5-4 t . (aj.) 
Paille : 6 t . (aj.) 
Farine : 600 t. (aj .) 
Lentilleı : 10 t.- Oirnons 
Avoine : 430 t. 

• : 315 ,, 
Beurre : 11 t. (aj.) 
Oirnonı: 5 t. " 
Macaronis, vermicelles ete. 

6 t . 

B) Adjudications a la surenchere 
Chevaux Anrlaia de pur aang et paulains 

arabea : 4 tetes. 
Cerealeı : 25 t . 
Cbarbon de bois : 1500 k. 
Peaux de chevres : 25-40000 p. (aj.) 

Publique 1344 -

• 2149 
,, 3972 -

Publique 506 25 

Publique 

1100 -

la p. O 08 

Pli cach 18900 

" Gre a ire 

Plı cııch 

• ., 
Pu blique 
Pli cach 

Publique 

• 

7020 -

23650 -
17325 -

12382 50 

b) ÜZAYEDE E 

Karacabey Haruı 

Müdürlütünden : 

Ansrajmanli koşulara kayıtlı 

bir aafkan İngiliz ile üç aaf 

arap tayı 4 birinci kinun 938 

pazar günü saat 13 de An~ara 

alanında açık artırma ıuretiyle 

nhlac"ktır. Taliplerin pey ak 

çeleriyle mezkur yerde buluna-

ca!.t komiayona müracaatları ilin 

olunur. 

Balya Türk Hava Kurumu 

Şubesinden : 

Balya Hava Kurumuna aid 

yiımi bet ton zahire 17. 11.938 

tarihinden itibaren 15 ıün müd

detle ve açık artırmo auretiyle 

müzayedeye lconulmuttur. lba· 

lesi 1.12.938 perşembe günü 

saat 14 dedir Taliplerden TC 

daha ziyade malumat almak 

istiyenlerin her ıün Balya Ha
va kurumuna müracaatları. 

278 -

6997 

74 75 

34 88 
16 20 
65 62 

100 80 
161 10 
297 90 

37 97 

127 50 

82 50 

194 40 

1417 so 

526 50 

1784 -
1300 -
825 -

33 75 
928 69 

Vilayet Gaziantep 1-12-38 10 
Dir. Monopoleı Artvin 7-12-38 14 
Dir. Principales Douane1 Iıt. 28-11-38 10 
Com. Ach . Corp• Armee Çorlu 12 12 38 16 

Cem. Ach. Office Sanitaire 28-11-38 10 
Littoral Zenıuldak 

Dir. Hara Çukurova 6-12-38 11 -
Municipalite ~aziantep 1·12-38 14 -
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 12-12-38 14 -

Vilayet Gaziantep 

" 
" 

Dir. Hara Çukurova 
Vilayet Ankara 

1-12-38 10 
1-12-38 10 
1-12-38 10 

6-12-38 ıs 
28-11-38 

6 i: me Exploit. Ch. Fer Etat Adana 6-12-38 15 

Com. Perm. Mun. lıtanbul 9-12-38 14 30 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H. paşa 30-11-38 11 -

Co111. Ach Command. GeD. Prot. 
Forih lıtanbıd 

Com. Ach. lnt. Ank. 

• 
Co•. Ach . Mil. Sarnsun 

" Çorum 
C om. Ach. Milit. Bergama 

" Coıa . Ach. Corps Armee Çorlu 

" Cem. Ach . lntend. lst. Tophane 

Dir . Etable Karacabey 

Lirue Aviation Turque Balya 
Com. Ach. lntend. Ankara 
Direction Banque Arricole Suc. 

lstanbul 

9-12-38 10 -

8-12-35 
2'-11-31 
28·11-38 
5-12·38 
12-12-38 
12-12-38 
6-12-38 
5-12·38 

12.12-38 

15 -
14 -
14 -

14 -
14 -
16 -
15 -
15 -

4-12-38 13 

1-12-38 14 -
29-11-38 ıo 

7-12-38 14 -

-
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Pain, vıande, olivea, aavon (lycee Filles Erenköy) No 886 
Semi-coke (Dir . Lycee Konya) No 884 
Constr. mur salle recrcati"n (Dir. Culture lçel) No 882 
Materiel Roentgen et instal. steriliıation pour bôp. H.paıa (Miıı· 

Def. Nat.) No 846 
Chaudiereı, tuyaux de fumee et flamme et tubeı d'air en acier des 

freins pour locomotive1 (Ch. de Fer Etat) No 847 
Etaia pur (Dir. Telephoneı Ist .) No 848 
Papier a cia-arettes (Dir. Gen. Monop.) No 850 
Amplificateurs ıimpl~ı (P.T.T. Ankara} No 850 
Habita civils (Dir. SOrete Ankara) No 864 
Beurre (Div. Kirklareli) No 869 
Constr. planchers ef local de doucbe a la maiıon de ıport!I du Ly· 

c ı;e milit. Kuleli (Command. lst.) No 871 
Oxygene (Ch. de Fer Etat Ank.) No 875 
Conatr. boutiques (Vil. Ankara) No 875 

,, route eotre Kay11aı:-Hamidiye ıur route Sivribiıar·Hamidiyt 

(Dir . Trav. Pub. Eskişehir} No 875 
• Pierreı a aia-uiser, poudre de tabac et ficelle camelote (Dir. Getı · 
Monopoleı) No 876 

Draps de lit (lnt. Topbane} Ho 876 
Beurre (DiY. Luleburgaz) No 876 
Tuyaux et trompea en toile caoutchoutee (Ch. de Fer Etat H.paşa) 

No 876 
Liquide pour peinture (Min. Def. Nat.) No 878 
Conatr. tunnel ouvert, baraquea d'ouvriers et viaducı de pont ,ur 

la voie ferree Sivaıı-Erzur•m (Min . Trav. Pu'9.) No 878 
Produitı pbarmaceutique• et materiel de diarnostic (Oir. Vakoufı 

lst.) No 878 
Benzine (Div. Luleburraz) No 878 
Bois de conıtr. de diff. ıortes (lntend. Maritime) No 878 
Etoffe pour paletotı (Dir. Ecole Agricole lıt . ) No 878 
Achevement conatr. rroupe a Erzurum (Min. Trav. Pub.) No 877 
Repar. cbauuee en parqueta, uphalte et en ciment (Dir. Telephoııe' 

lıt .) No 877 7 
Mobiloiline BB et bensine epaiıse (lnt. Marit. Min. Def. Nat) N. 87 
Veaux indiren es, de Crimee, Monta fon et Simental (lnıtitut Bactc" 

riolol'İque Pendiit) No 877 
Repar. konak goı;verneıaental Yalova (Mun. lstanbul) No 877 
Ameublements (Mıniat . Douaneı et Mgnopolea) No 887 ) 
Machinea leaaiveuıes, prcısoir et machineı a repassu (lnt. Toph•0 

No 886 
• chevaux (lntend. Ankara) No 885 
Briquea pre11ea (Ch. de Fer Paşa) No 886 
• Boiı et boiı d'allumage (lng. en Chef Foreta Samsan) No 883

1 Conatr. konak gouverncmental Çanakkale (Vıl. Çanakkale) No 87 ~ 
Soua mitrate de bismoutb, prontosiles comprime~ et fılma Kode 

(Command. Gen. Protcction Forets Ankara) No 877 
Artides de aport (Dir. lnıtitut Gazi Terbiye) No 879 

1
q 

Repar. et modifıcation calorifere tbeitre ville (Mun. lstanbul) No ~ 
Pain ·(lnt. Ankara) No 879 
Conatr. mur ıoutainement iı Erenköy et trav. repar. aux etabli''e 

ments a Karaa2'aç (Municip. lst.) No 879 1 
Chausıures en peau tıt c.ıı.outcbouc, habits d'entrainement, pantaı;; 

aport, flanelles ete. (Dir . lnstitut Gazi Terbiye Ankara) No 8 
Mazoute (Min. Def. Nat.) No 879 
Benıine melan2'ee d'alcool (Min. Def. Nat.) No. 879 
Bourre de vacbe (Dir. Lycee Kastamonu) No. 879 1 
Sancı d' ecolien, tableaux noir1 et cbairea de profeıseurs (Lycee 

de Garçons lst.) 879 
Dre11ement carte bourg Armutlu (Mıınicip. Armutlu) No: 879 
Semi-coke (Dir. Lycee Kastamonu) No. 879 rr· 
Tuiles type Marseile, briqueı, chaux, mecbeı pr . laapes, cotoıı 
mecheı et fer en plaques (Ch. Fer Etat) No. 880 rı~· 

Confection de manteau:ı pr. off ı ciers et soldatıı, cbemiıes, caleÇ
0 

draps, pyjamu et ete. (lnt. Tophane) No. 880 511 

Rep. s/ route Merıin-Taraus et conatr. dalots et ponts ı/route 
lifke-Mut (Dir. Tr. Pub. lçel) No. 880 

Orge (Bria-ade Edirne) No 880 
• Obje '• deı morts a l'hôp. (Hôp. Regional lzmir) No. 881 
Raisin (lnt. Ank.) No. 881 
Viande de mouton et de ve•u et bois (Dir. Ecole Second. Ç•"'~' 

kale) No. 882 
Compteurs electriques (Municip. Samıun) No. 883 
• Bois de c:hataignier (Dir. Foretı Kastam onu) No. 883 

3 
• Papier Cllmelote (Dir. Fab. Tabacı Monop. Samsun) No. 88 
Poirreaux (Div. Karldareli) No. 883 
Plitre (Ch. Fer Etat lzmir) No. 885 
Pain et lea-umea (Faculte Droit Ankara) No 887 ~ııt 
R f d f · il p·ıocbe' ep. grille• de oyers et el er a repaaser, pe es et 

Ankara) No 887 
Articlea dentairea (lntend. Tophane) No 886 
Tela (lnt. Tophane) No 886 
Boiı et charbon de bois (Lycee Filles Erenköy) No 886 

,, ,, ,, ,, terre (Vilayet Çorum) No 886 
• Bois de constr. et combustible (Dir. Forcts Ank .) No 886 ~ 
Farine (Div. Samsun) No 886 No 8 
Trav. creuHment danı Maiıon Atatürk (Presid . P .R.P. Arık.) 
Lits (lntend. l:ı:mir) No 890 


