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yan tediyat makb61 değildir . 
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iLA ~ ŞARTLARl 
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Telır.: İst. MÜ,-JAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu ~. 1231 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Memleket Haberleri 
İngilizler tiftik alıyor 

) fogilterc için deri malı tiftik toplanmakta devam edili 
~t. Kilosu 75·80 kuruştan talepler vardır. Son iki günde 
. 0.. ıso balya kadar satılmıştır. Almanya için sarı kaba 
~ik toplanıyor, kilosu 70 kuruştan 200 kalya satılmııtır. 

Piyasada buğday duf'umu 
\~ki gündenberi piyasamıza getirilen buğday ve hububat 
ı:Yaca kafi değildir. Evvelki gün 17 vagon buğday ve 

\'agon arpa dün ise iki vagon buğday ve bir vagon 
~a gelmiştir. Bu mallar yarınki borsada satılacaktır. 
._•len arpalar evvelce satılmış ve kilo•u 4,03-4,05 kuru· 

•trilmişti. 

J\nıerika ve Sovyetlere satışlar 
~on hafta içinde Amerikaya 
IG()·205 kur•ştan ve sovyetlere 

kuruştan satılmıştır. 

50 bin keçi derisi çifti 
50 bin oğlak derisi çifti 

Yapak satışları 
) 'tenkli kızıl yapaklardan kilosu 55 kuruştan 200 bal· 
~~e Trakya yünlerinden Amerika için 75-76 kuruştan 
'il balyalık partilerle kırkım mallarcian ihracat için kilo· 

6& kuruşlar. aatışlar yapılmaktadır. 

Koyun derisi alıyorlar 
~ .l\oyun derileri ıçin fiatlar idarelidir. Tuzlu kuru deri
t\tiaı kilosu 42-45, hava kurusu ise 53-56 kuruştur. ~on 

illerde Almanya için 80 balya satılmıştır. 

60 bin çift balık 
~iftliıtıanımızda bulunan yunan gemilerinden sekizi 60 bin 
~l halık yükleyerek Yıunanistana karaket etmişlerdir. Bol 

ıJc tutuluyor. 

Pamuk satışları iyi 
~ ~•nauk satışları piyasamızda canlaomışbr. Maydos 
~1•tının kilosu 40-41 kuruştan yerli ıarfiyat için ve 
I~ ~l"Ya malları kilosu 39.40 kuruıtan 30 bin kilo yerli 
tıkalar tarafından mübayaa edilmiştir. 

~ 
Bu seneki pamuk rekoltesi 

~ Gtltiyenin bol ve iyi cia. 
~-~'-it yetittirmekle t•nınmıt 
\~1 l.ıto\'a mıotakasında bu ... 
~ "-abaulün rekolte tahmin· 

'tı1hPılnutlır. Bu mıntak•cl• 

lerin ba,ında bu aene ekilen 
arazinin r•çen aenekinden da
ha az olması gelmektedir. Ge· 
çen yıl 221.870 hektar arazi 
pamuk ekimine tahsiı edilmiş 

ken bu sene 195.384 hektar ara· 
1, ~I. t''Y~ ldevland olmak üzere 

,.,:'• pamuk yetittirilmek· ziya p•muk tohumu atılmıtbr. 
• Fakat ltunun haricinde daha 

~lla Ticaret oduının •er
~ t~lcanılard•n anladıj'ımıza 
~'' ~ •enenin aon rekolte 
~Ilı, 67740 balyaaı yerli ye 

~' balyaaı klnlanııi olmak 

'1}_,~45,()()() laalyadır. Halltuki 
~'\ı 1 tnahaul yılının aon tah· 
\ı.~84.()()() balyadır. Aradaki 
"itt.& b.Iyalık nokaau bazı ıe-

t1a ileri ıelmi9tir. Sebeb-

bHı seltebler de bu aeneki re· 
kolte rakamının dqüklüğünde 

Amil olmuttur. Bunlar araaınd• 

klevland cinsine iriz olan Zenk 
haatahtile, mnzii olarak pa• 
muklarda l'Örülen yefil, pembe 
ve dikenli kurtları aayılabilir. 
ilkbahar ıonlarının yatı,aız git· 
meai ve aıcaklartn birdenbire 
baabrmuı da pamukların iyi 

mey•• vermesine enıel olmut· 
tur. 

Tarlalarda klevland pamuğu· 
nua toplanmasına başlanmıf ve 
çnçır fabrikaları çalıtmaya ba•· 
lamıtlardır. Boraada pamuk 
alım satımı devam etmektedir. 

Fakat bu aene pamuk mah· 
aulünün idrakinde havalar ya· 
tışlı gittiği için pamuğun rt>ari 
ekaeriy•t itibarile parlakhtını 

biraz kaybetmiştir. 
PAMUK EKİM SAHALARI 
Adana pamuk ekim sahaaı 

itibarile üç dört mıntakaya ay· 
rılmıttır. Bu ıene en bol mah· 
ıul veren mıntaka merkez mın· 
takaaıdır. Zaten pamuk tarla· 
larının renişliği itibarile üstün 
olan merkez her sene rekolte· 
nin reni, bir kıamını temin 
eder. Ceyhan, Osmaniye, Bah· 
çe ve Dörtyol tarlaları verim 
itibarile merkezden aonra gel· 

mektedirler. Karaiaalı, Kadirli 
ve Kozan mıntakaları bu yıl 
biraz zayıf mahsul vermiştir. 

Çukurovanın bu yılki 145.000 
balya pamuk rekolteaine İçel 
pamukçularının istihaalleri de 
dahildir. 938 939 yılında 20.500 
balyaaı Taraus ve 4080 balyası 
da Merain ve Silifkeden olmak 
üzere İçel vilayeti 24580 balya 
pamuğile Çukurova iatihaalinde 
mühim bir yer almıftır. 

Bu ıuretle Çukurova m10ta· 
kaaı 938-39 mahsul yılında her 
balya ortalama 200 kilo heaabi· 
le 29 milyon kilo pamuk ver 
mit demektir. 

Her yıl yeni bir inkişaf Heri 
göateren pamukçuluğumuz için 
ku rakam geçen aeneden farklı 
bulunmakla beraber çok aevin· 
dirici bir netice teşkil etmekte· 
dir. 

Harici E~onomi~ Ha~erler 
ispanya yemeklik 

zeytin rekolte vaziyeti 
Önümüzdeki mevıim İapanya· 

nın • Seville havaliainde gerek 
miktar gerek kalite itibarile 
dütük bir yemeklik zeytin mah· 
aulü elde edileceği haber ahn· 
maktadır • 

Yaz sarfıodaki kuraklık ve ııcak 
havalar, esasen bir sene evvelki 
kuvvetli rekolte dolayıaile yo • 
rulmuf ataçlardaki zayıf mey va· 
larıu fazla miktarda dökülme
sini mucip olmuştur. Halea 
ağaçlardaki mahsul o kadar 
az ve ıeyrektir ki bunların top· 
!anması bile mühim külfet tef· 

kil etmektedir. Bu sene bu mın· 
takada Queen cinsi yemeklik 
zeytinlerden 3000 ve Manzanilla 
nevinden de 4500 ton, yani ce· 
man 7500 ton yemeklik zeytin 
ahnabHacektir. 1937 mahaulünün 
51,200 ve 1929·36 aeneleri va· 

sati rekoltesinin de 32,150 ton 
olduğu nazarı itıbare ahoıraa 
bu seneki rekoltenin ne kadar 
düşük oldutu derhal görülQr. 

Mikdar iti bari le a:ı olan mah· 
ıulun kalite noktaaından da 
bozuk bulundutu haber veril· 
mektedir. Queen cinsinin Y. 
70 inin ve Manzaanila ıeytin
lerinin de yüzde 30 uau lııaşa· 
rat tarafından bozulmuf oldutu 
tahmin ediliyor. 

Maamafih eıki ıenelerden ol· 
dukça nıuhim atoklar mGdev· 
veı- bulundutu cihetle 1939 ae• 
nesinde İapanyanın yemiklik 

zeytin piyaaaaına kuvvetli hir 
mahaul ile çıkabileceti aalatd· 
maktadır. Çok bereketli elan 
1937 mahsulünden Atustoı a· 
yın bidayetinde normal bir re· 
kolte mikdarı kadar müdevver 
ıtok mevcud olduğu ötrenil
mittir. 

Romanya Zeytinyağı 
gümrük resmi 

15 kilodan küçük kaplar İ· 
çinde ithal edilen zeytinyağla· 
rın ıGmrük reımi 100 kiloda 
1300 leyden 1 100 leye indiril· 
mittir. 

Yunanistanda zeytinyağı 
vaziyeti 

Yuaanistamn başlıca ve top· 
lu olarak zeytin ağacı yetişti · 

ren mahalleri Korfu, Lefkaa, 
Zahintos, Mani, Ôbe, Halkidi· 
ki, Tasoa, Midilli, Sakız, Su· 
aam ye Girit adaları oldufu 
gibi müteferrik olarak da bü-

tün Yunan sahillerinde yetit· 
mektedir. Makedonyada aahil· 
den içeri Veria vilayetine ka· 
dar olan sahada yetitmekte ve 
oraaı, zeytinciliğe bir ıınır tef· 
kil etmekte ve daha timallerde 
yetişememektedir. Mutehas11a· 
lara göre umum Yunaniatan a· 
raziai dahilinde henüz bir sa· 
yım yapılmamış iıe de 5300000 
dönüm yer iual eden 60-70 
milyon zeytin ağacı bulunduğu 
tahmin olunmaktadır. 

Bu ağaçlardan 929 Hoesin
den 937 ıenesine kadar alınan 

zeytin yatı mikdarı •••tada 
gösterilmittir: 

1929 kg. 79500000 
1930 " 97300000 
1931 il 103700000 
) 932 il 134300000 
1933 • 105400000 
1934 .. 114000000 
1935 il 88000000 
1936 • 67000000 
1937 • 12000GOOO 

Yukarıdaki rakamlar tetkik 
edildikte 929 senesind~n itiba· 
ren her sene aeytinyağı iatih· 
aalitı, 935 ve 936 aeneleri ia· 

tiana edildiği takdirde, munta· 
zam bir ıurette arlmı' ve 932 
Ye 937 seneleri en yükaek ha· 

aalit aeneleri olmuıtur. Dokuz 
ıenelik zeytinyatı iıtihaalitnıa 
nazaran Yunaniat•nın ıenevi 

vaaati zeytin ) atı istih1alit 
mikdarı 104448322 kilodan i· 

baret oldutu anlaşılmaktadır. 
938 ıeneai yat iatih1&lit mik· 
darı henüz anlaıdmamıt iıe de 
geçea ıeneden nokaan olacatı 

ilgili zatlar tarafından aöylen· 
mektedir. 

Zeytin yağı fiatları eyhil ayı· 
nı n dördüncü haftaaına nazaran 
değitiklik göıtermemiştir. 

Pire boraa fiatları a••tıya a· 
hnmıştır. 

Zeytin 
Yunaniatanda bulunan zeytin 

aj"açlarından 1929 ıenesinden 

1936 aeneaine kadar iıtihıal edi· 
len zeytin mikdara aşıığıya alan· 
mıştar. 

1934 ,, 35.834.000 
1935 " 33.\157.000 
1938 ., 14.402.000 

Yunaoistanm yukarıda görül
dOğü veçhile sekiz ıene zarfın· 
da iıtihsal edilen yemeklik zey
tin mıktarını nazaran aenevi zey· 
tin mahıulünün 28.76t 000 kilo· 
dan ibaret oldutu anlatılmakta· 
dır. 

1929 kr. 28.000.000 
1930 ,. 26.205.000 
1931 " 31.737.000 
J 932 ,, 36.092.000 
1933 " 24 485.000 

Piyasa durumu : 
Zeytin fiatları ıeçen haftaya 

aazaran deti,iklik göstermiftir. 

Amerika meyva ihtisali durumu 
Kaliforuiya meyvaları olclukca müaaid hava ,eraiti altında 

olgunlatma ktad ır. 

Yalnız günette kurutulan üzüm ve erik gibi meyvalar birinci 
tetrin ba,ındaki saj'naklardan biraz m6teeHir olmu,tur. 

J birincite,rin resmi tahminlerine göre: 

BADEM: rekolteıi, 1 eylüldeki tahminlerin aynı olırak 12100 . 
tondur. 

ELMA: rekolteıi bu ay weçen aydan daha az olarak talamin 
edilmektedir. Bütün Birletik Devletler için geçen ay beklenilen 
132.231.000 bushel yerine 130. 100.000 bushele intizar olunmakta· 
dır. Bu miktarın taze olarak satılacak kıımı 77.155.000 busbel i· 
di. İhracat yolunda gitme!dedir. Bazı memleketler Birletik Dev· 
letlerden elma istihaalibn1 teşvik etmektedir. Bu meyanda M1a1· 
rın aenenia ilk altı ayında Birletik Devletlerden 6.908.689 libre 
taze elma ithil ettij'i, Birletık Devletler Kahire Ticaret Atatesi 
tarafından bildirilmektedir. Geçen sene aynı devre zarfında Mı· 
sırın Amerikadan elma itbalih 3.931.276 libreden ibaretti. Ayni 
dene zarfında armud ithalata da geçen ıeneye nazaran ilci miıli 
olmuıtur. 

NARENCİYE. Kaliforniya ve diğer mtistahıil hükümetler na· 
renciye rekoltesi ilk mikdar tahminleri 1 birinciteırinde neşrolun
mu,tur. M ikdarlar aaadık olarak aşaj"ıda göslerilm ittir. 

1937-1938 mahsülü 1938-1939 re· 

Grapefruit 
(tahmini rakamlar) kolte tahmini 

Kaliforniya 1.728.000 1.920.000 
Ari zona 2.750.000 2.800.000 
Florida 14.600.000 21.000.000 
Texaa l 1.800.000 ı~.000.000 

Porto al Kaliforniya 
(Navel cinaleri) l6.680.000 17.640.00Q 

Kaliforniya 
(V aleneia) cinıi 28.272.008 

Arizona 3~0.000 360.000 
Texaa 1.440.000 2.000.000 
Louiaiana 23S.OOO 320.000 
Ala bama 76.000 78.000 
Miasiuippi 67.000 76.000 
Flori da 700.000 29.500.000 

Limon 
Kaliforniya 8.778.000 
Lime 
Flori da 110.000 

Zeytin. zeytin mahsulünün bu aene ço!t iyi olacatl anla,ılmak· 
tadır. Rekolte tam mahaulün yüzde 74 ü olarak tahmin edilmekte· 
dir. 

Şeftali Rekoltesinin 52.008.000 bushelden ibaret olacağı anlat· 
ılmaktadır. Geçen sene iatibaali 59.724.000 buhsel idi. 

Armut: 1 birinciteşrin tahminleri, 1 eylule nazaran biraz ek· 
•ik olarak 31.512.«)00 buhseldir. Bu mikdar aon iki ıene mahaulle· 
rinden fazladır. 

Ceviz: Kaliforai.l ceviz mahsulüniin biraz geç olgunlaftıt mü· 
ıahade olunmaktadır. 1 birincite,rin tahminleri 1 eylüldekinin ay· 
nidir. 

Fındık: Oregon fındık rekolteıi tahminleri 1 eylülden beri 
detitmemi,tir. 

Kanunlar. Kararıameler, Ticaret muahedeleri 

324)0 pozisyonuna giren kağıtların matbu 
olanlarından alınacak tesim haddi hakkında 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti tamimi 
No: 12271 - 2367 8.1 J.038 

5387/ 1565 sayılı n 17.7.1936 tarihli genel yazıya ekdir: 
İktiaat Vekaletinin 45715fll762 aayılı ve 31.10.938 tarihli ya· 

zıaile yapılan teklifi veçbile kitıt fabrikasında im il edilen tari· 
fen in 324 D poziayonunda yazıla metre mura bbaınrn sıkleti 30 
ıuma kadar aargllık kitıtlann matbu ve resimli olanlarından da 
bu emir tarihinden itibaren ihtar mucibince tarifede gösterilen 
relim haddinin tamamı üzerinden reıim alınmaıını dilerim. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün iisn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar 

lnfailt, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harıta 

Sason bölgeaindc yap. yol, köprü ve binalar 
inı. (şar_t. 33,96 L) 

lst. A1arı Atika müzelerine batlı fotorral ve 
heykeltraş atölyeleri inf . 

Malkara hükOmet konağı inş. (temd) 
Çsrum cua evi ikınaJi inş. (şart. 344 kr) 
Elmalı hükOmet ltonatı inı. (1 kısım) (şart. 2 L) 

kapala ı:. 679138 11 

a\). eka. 9994 32 

paz. 17547 84 
kapah .z. 68714 -

" 22261 23 

Elektrik -Havagazı-Kalorlfar (tesisat ve malzmesl) 

Hük bandı: 10000 ad. :ıamklı ve 30000 ad. 
ıamksı:a 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.a. 

Kıl tela: 4600 m. 
Uzun konçlu lastik çizme: 500 çift 
Kanaviçe: 10000 m. 

Kereste· Tahta v.a. 

Muhtelif cinı ve eb'atta kereste: 60 !tal. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaljları v.s. 

Benzin: 58791 k.-valvalin: 1773 k.·vakum: 5919 
k.·rrea: 1181 k.·gu: 589 le:. 

MDteferrlk 

Motopomp: 5 ad. 
Benzin motörlü imdadı 11bhi otomobili: biri tek 

biri çift yataklı 
Kendir lı:ıtılc: 2 t. 
E2-•r takımı: 20 ad. 
Hnpis kamyonu: 1 ad. 
Kamyon: 3-4·5 tonluk: 3 ad. 
Elvan üstüpü: 3 t. 
Kazan tuzlarını kırma ve temizleme iti 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Sadeyağ: 22 t. (temd) 
Saman: 496 t. (temd) 
Kuru ot: 844 t. n 

Sıtır eti: 74 t . 
Erzak: 3 kal. 

b Müzayedeler 

Fındık Ye ağaç kökleri 
Bina ankau 
Çam atacı 

aç . eks. 

aç. elı:a. 

" ,, 

aç. eka. 

paz. 

2800 -

3450 -
4500 -
1600 -

2408 93 

aç. elı:•. 800 -
n beb. 95 -

• 
kapalı z. 
aç. elcs. 
pu. 

aç. eka. 
paz. 

,, 
• 

aç. eka. 

aç. art. 

• 
kapah z. 

2400 -
7800 -
700 -

22000 -
11160 -
24898 -
18500 -

NAKASAL 

inşaat· Tamirat • Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Diyarbakır Birinci Umumi Müfettişliğinden: 

Eksiltmeye konan it: Birinci Umumi Mftfettişlik mın· 
takası dahilinde takriben 60 kilometre tulünde "Malabadi· 
Pisyar-Ziyaret,, yolunun teıyiye ve sınai imalatı ve Hazo· 
Harpak-Sasun yolunun Mergi deresi üı:erine köprü inşa· 
sile Sallapost, Harpi, Girih, Silint, Herrük, Norıin Pisyar, 
Mangig, Temok, Belan,. Harbak, Sasun boyun noktası, 

Kedir, Evirdos mevkilerinde Karakol ve Hazo Siyanis 
mevkilerinde birer kışla ve Siyaniste bir ahır olmak üz
ere caman 18 bina inşasıdır. 

Keşif bedeli yekün 679138, 11 liradır. 
Eksiltme 22.12.938 perşembe günü saat 11 de Birinci 

Umumi Müfettişlikte eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesile buna müteferri evrak 33,96 lira 
bedel mukabilinde ve Uiyarb::ıkırda Birinci Umumi Mü
fettiş!ikten aluıabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 30915 lira 25 
kuruşluk muvakkat temioat vermeleri ve bu inşaatı yapa· 

• 

30915 25 

750 -

4685 70 
1698 84 

210 -

258 75 
337 50 
120 -

180 67 

1303 -

143 -
180 -
585 -

52 50 

1650 -
937 -
1868 -
1390 -

25 -

Diyarbakır 1 oi U. Müfettişli~i 22-12-38 11 -

lat. Nafıa Müd. 

Malkara Malmiidürlöiü 
Çorum Nafıa Müd. 
ADtalya Nafıa Müd. 

PTT Lvz. Müd. Ank. ve lst. 

Tophane Lvz. SAK 
O. O. YolJan H. pa,a 

it • 

Denia Lvz. SAK 

Çanakkale Mıt. Mvk. SAK 

Ankara Belediyesi 

" • 
lat. PTT Müd. 
Karacabey Harasa Oir. 
lat. Komut. SAK 

" n 
Deniz Lvz. SAK 
Denizbanlc Materyel ŞubHi 

Bayramıç Aık. SAK 
1.t. Komutanlıtı SAK 

,, " 
Bergama Aak:. SAK 
Kocaeli lat. Talebe Yurdu 

2-12-38 15 -

3-12-38 11 -
li-12-38 15 -
5-16·38 15 -

7-12-38 15 -

2-12-38 14 -
1-12-38 10 30 
1-12-38 10 30 

28·11-38 11 30 

1-12-38 

teırinisani soauna kadar 

• ,, • 
6-12-38 14 -

12-12-38 15 -
5-12-38 14 -
5-12·38 14 30 
3. 12-38 11 30 

15-12-38 15 -

2-12·38 14 -
2-12-38 13 30 
2-12-38 13 -

30·11 ·38 14 -
1-12-38 14 -

Gireau• Fındık lstaayonu MOd. 1-12-38 14 -
Trabzon Bclediyeai 2-12-38 14 -
Denizli Vil. Ormua Çevirıe Müd. 10· 12·38 10 -

g 

[ 

bileceklerine dair Birinci Umumi Müfettişlikten alınmış 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu ehliyet Yesikası için eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel bir istida ile Diyarbakırda Birinci 
Umumi Müfettişliğine müracaat edilmeıi şarttır. Cari se
ne ticaret odası vesikası. 

isteklilerin teklif mektublarını eksiltme günü olan 22· 
Birincikaaun 938 perşembe giiaü saat ona kadar eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

lıtaııbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2.12.938 cuma günü saat 15 de lstanl.ulda Nafıa mü

dürliğü eksiltme komisyonu odasında 9994,32 lira keşif 
bedelli İstanbul Asarı Atika müzelerine bağlı fotoğraf ve 
heykeltraı atölyeleri İnfaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje ve keşif hulasasile buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 750 liradır. 

İsteklilerin en az 7500 liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Is· 
tanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 6 gün evvel alın-
mış, ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 
gelmeleri. 
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Malkara Mal Mıidürlüıtünden : 

Malkara hükumet konağının 938 yılt içinde yaptirılacak 
17547 lira 84 kuruş heşif bede1li kaba inşaat kısmının iha
le günü olan 3.11,938 tarihinde talip zuhur etmediğinden 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir ay 
rnüddet)e ve pazarlık suretile yaptırılmasına karar verildiğin
den talip olnnlarm t inci ve ~ ci ilan dairesinde 3. 12.938 
tarihine müsadif cumartesi gönü saat 11 de Malkara kay· 

M'ÔNAKASA GAZETESi 

usulü ile eksiltmeye konulmuş olan 58791 kilo beozin, 
1713 kilo Yalvalin, 5919 kilo vakum 1181 kilo ıres, 589 
kilo gaz yağı 1. J 2.938 tarihine kadar pazarhğa bırakılmış
tır. Bu if için taliplerin teminat akçesi olan 1303 lira ve 
938 senesi Ticaret odası vesikaıile birlikte 1. 1 ı.938 tari 
hine kadar her gün Çanakkalede Mst. Mevki satınalma 
komiıyonuna müracaatları. 

r 

makamlık makamında toplu bulunan ~omısyona müracaat I M üte fer r i k 
eylemelı::ri ila.n olunur. 

Çorum Nafıa Müdürl6ğünden: 

12. 12.938 pazartesi günü saat on beşte Çorum nafıa 
eksiltme komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 681 t 4 lira 
keşif bedelli Çorum cezaevi ikmal inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartname keşif ve evrakı 
saire Çorum nafıa müdürlüğünden 344 kuruş bedel mu· 
kabilinde verilir. Muvakkat teminat mikdarı 4685 lira 70 
kuruştur. İsteklilerin bu işe aid müteahhitlik ehliyetname
si ve sair enaklarile birlikte teklif mektuplarını ihale 
günü saat on dörde kadar Çorum nafıa dairesinde top· 
lanacak ihale komisyonuna Yermeleri lazımdır. 

-
~ktrik, Havagazı, (Kalorifer Te~~at ve Malzeme 

, 

P. T. T. Levazım Müdürlüğlnden: 

İdare ihtiyacı için satın alınacak olan 10,000 aded 
lanıklı ve 30,000 aded zamksıı olmak üzere cem'an kırk 
bin aded hük bandı açık eksiltmiye konmuştur. 

Muhammen bedel 2800 lira, muvakkat teminat 210 li
radır. 

Eksiltme 7.12.938 tarihine musRdif perşembe günü 
•aat 15 te Ankarada P. T. T. umumi müdürlüğü binasın
daki satınalmıı komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin . muvakkat teminat makbuzu veya banka 
tnektubile kanuni vesaiki hamilen mezkur gjin ve eaatte 
0 komisyona müracaatleri. 
Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve lataabulda 

1'ınacıyan hanında P· T.T. Levazım Ayniyat Şubesi ·mü· 
diirlüklerinden paraaız verilir. 

~sucat-t:lbise·Kundura-Çamaşır v .s. 

Devlet Demir Yolları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

. Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 
•ki grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 
~·.12.938 perşembe günü ıaat 10.30 da Haydarpaşada gar 
•1rıaaı içindeki satınalma komisyonu tarafından açık ek
•ıltrne usulile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
~' her gruba r..ıit hizalarında yazılı muvakkat teminatlari
e birlikte eksiltme günü saatine katlar komisyona müra· 
~'•tları lazımdır. 
d ~u işe. ait şartnameler Haydarp ..ı şada gar binası için· 
ekı komısyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

4_~00 çift uzun konçlu lastik çizme muhammen bedeli 
"VU lira muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 

10.000 metre kanaviçe muhammen bedeli 1600 lira 
ltıuvakkat teminatı 120 liradsr. 

l~tanbul Levazım .Amirliği Satıııalma Komisyonundan 
~ 4600 metre kıl tela müteahhit nam ve hesabına 2.12.38 
l~tna günü saat 14 de Tophanede Levazım amirliği satın
b illa komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
IQedeli 3450 lira ilk teminatı 258 lira 75 kuruştur. Şartnn-
e ve numunesi komisyonda göriılebilir. 
1 teklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

f 

, ~te, tahtı . ve saıre 
1 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 
I~ l' •amin edilen bedeli 2408 lira 93 kuruş olan 60 ka
~~ ~uhtelif cins ve ebatta kereste 28 ikinciteşrin 938 
'Ut•lııne rastlayan pazartesi günü saat J J .30 da açık ek-

tn~ usulü ile alınmak üıero münakasaya konulmuıtur. 
~ı:ı ~uvakkat teminatı 180 lira 67 kuruştur. Şartnamesi 
İ'8Yondan her gün parasız olarak verilir. 

li~l steklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı Yesikalarile bir
~cı ~ Ve belli gün ve saatte Kuımpaşada bulunan komis

fı ~il::üracaatları. 
~ ~ =-== i 

~ ~kat Benzin-Makine yaj{ları.~ 
/ 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan: 

~liıtahkem mevkii birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf 

Ankara Belediyesinden: 

Belediyemiz itfaiyesi için beş adet motorpomp alına
caktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı iş
leri kalemine müracaatları lazımdır. Bütün firmaların tek· 
lif edecekleri motopomların fiat ve enaflarile teslim müd· 
delinin ve diğer müracaatların nihayet tefrinisani 938 so 
nuna kadar belediye riyasetine yapılması ilin olunur. 

İıtanbul Vilayeti P. T. T. Mftdürlüğünden: 

800 lira muhammen bedelli 2000 kilo kendir, kıtık 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 6 birincikauun 938 sah günü saat 14 de Bü
yük Postahaae birinci katta PTT satınalma komisyonun
da yapılacaktır . 

İsteklilerin şartname •e nümuneyi görmek üzere mü
dürlük idari kalemine eksiltme giin ve saatinde 938 Tica
ret odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarilc 
komisyona müracaatları. 

Ankara Belediyesinden 

Helediyemiz için benzin motörlü biri tek biri çift yatak· 
1ı son model iki adet imdadı sıhhi otomobili alınacaktır. 

Şartnamesinı görmek ıstiyenlerin her gün yazı işleri ka
lemine müracaatlan lazımdır. Alakadarların teklif edecekleri 
otomobillerin marka fiat ve teslim müddetlerini teşrinisani 

938 so ·ıunıı kadar b ~lediy ~ reisliğine vermeleri. 

Karacabey Harası Direlttörlütüaden : 

Müessesemiz için yirmi adet e~er takamı açık eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 12-12-938 tarih pazartesi günü ıaat onbeşte hıra 
mer~ezinde yapılacaktır. Eter talumının beberine doltsanbeş lira mu· 
hammen kıymet takdir edilmiş olup muvakkat teminatı yüz lcırk üç 
liradır. İıteldilerin mezkar glin ve ıaatte hara merkezinde mületelclcil 
komisyona ve ş:ırt11amesi•i görmek isteyenlerin lstanbul veteriner mü
tiürlüfüne ve hara muhuebeaıne müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul merkez komutanlıiı için satın a!ınacak bir 
hapis kamyonunun açık ~kıiltme ile ihalesi 5 birincika
nun 938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Muham· 
men kıymeti 2400 liradır. lık teminatı 180 liradır. Şart
namesi hergün komisyonda g6rülebilir. İsteklilerin ilk te
minat makbuz veya mekt•blarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 nc:ü ma .. delerinde yazılı vesikalarla beraber belli 
saatte Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna gel
meleri. 

• * • 3-4,5 tonluk 3 tane kamyon satın alınacağmdao 
kapalı zarfla ihalesi 5 birincikanun Q38 pazartesi saat 
14,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymetleri 7800 liradır. 

İlk teminatı 585 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda 
görebilir. İsteklilerin ilk teminat makouzu veya mektub
larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya
zı :ı vesikalarla beraber belli güa ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Denizbank Materiyel Şubeıinden: 

Gemilerimtzin kazan tuzlarıni kırma ve temizle•e i~i 1.1.939 tari· 
hindert itibaren bir sene müddetle ve pazarlılda talibine ihale edilecek· 
tir. Pazarlık 1~. 12,938 günü saat 14 teMareryel Şubemiade yapılacak· 
tır. 

Şartnamesi Tophanede Deniz hanı binasında Materyel şubemizden 
parasız olarak alınabilir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 
Tahmia edilen bedeli 700 lira olan 2000 kile elvan 

üstüpü 3. J 2.938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 
t 1.30 da açık eksiltme usulile alınmak üzere münakasaya 
konulmuştur. 

Muvakkat teminab 52 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
komisyondan her gün parasız olarak verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir· 
likte ve belli gün Ye saatte Kasımpaşada bulunan komis· 
yoaa müracaatları. 

ltntiyu ..mhi "yası itleri 
Du.ktiri: l..uı Girit 

BnııJdıiı 7er: ARTUN a......n, 
Galata Billir .obılı Ne. )il 

3 •ayfa 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Berrama Askeri Satınalma Komiıyonundan : 

Edremit birliklerinin ihtiyacı için 430 Bergamıı birlikleri ıçın 
315 ton yulaf kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur Tahmin edilen 
bedeli Edr•rnit için 23650 lira Begama için 17325 liradır. Eluilt
me 12.1'2.938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Edremit için 
teminat akJeıi 1784 lira Bergama için teminat akçesi 1300 liradır, 
enaf ve ıartnameyi a-örmek iıtiyenlerin muai 1aatinde Ko.aa 
müracaatları. İıtekliler rl\nünde teminat mektuplarile Ko. na mü 
racaatları. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

ihale günü talibi çıkmayan İstanbul komutanlığına bağ· 
lı birlikler hayvanatı için 496000 kilo uman satan alına
cağından pazarlıkla ihalesi 2.12.938 cuma günü saat 13.30 
da yapılacaktır. Muhammen kıvmeıi l J 160 liradır. İlk te
minatı 937 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görü· 
lebilia. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 
2490 şayıh kanunun ı ve üçüncü maddelerinde yaxılı ve
sikalarile beraber ihale günü ihııle saat inden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıkhda komu· 
tanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

* * • İhale günü talibi çıkmayan İstanbul Komutanlı· 
ğma bağlı birlikler hayvanatı için 844000 kilo kuru ot 
satın alınacağından pazarlıkla ihalesi 2 1 ncikanun 938 
cuma günü saat J 3 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 

24898 liradır. İlk teminatı 1868 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde yazıla vesaikle beraber ihale günü ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar teklif bektublarını 

Fındıklıda komutanlık satıoalına komisyonuna vermeleri. . 

Kocaeli İstanbul Talebe Yurdundan : 
Yurdumuzun 1 JOO lira muhammen kıymetli erzak 575 

lira muhammen kıymetli ekmek ayn ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. ihale J.12.938 cuma günü saat t 4 te yapıla
caktır. İsteklilerin erzak için 83,77 ve et için 50.63 ve 

emek için 35,62 kuruş muvakkat teminat akçelerile zikro· 
lunun ihale gününde saat 14 te Sultanahmed Dizdariye
deki yurdumuza müracaatları ilan olunur. Şartname Yurd
da görülebilir. 

. ,, ,, .. , -,, 
;ı 0.0.YOLLAQI iŞLETME U. MUDURLU6UNDEN 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 200,000 adet yerli prese edil
miş tuA"la 28.11.938 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
binasındaki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınncakhr. 

Bu işe girmek istiyeolerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
yüzde on beş niıbetiode l 050 liralık kat'i teminatlarile birlikte 
pazarlık rünü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komi•· 
yon tarafından paraaı:ı olarak daiıhlmaktad~r. (8524) 3-3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- İdaremizin Çankırı tuzlasında palanı ve şartnamesi 
mucibince yaptırılacak varagele tesisatile mubayaa 
olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf u•ulile eksilt
meye konmuştur. 

11- Tesisata aid malzemenin sif Zonguldak teılimi ve 
mahalline montajın yapılması; muhammen bedel! 13500 
lira ve muYakkat teminatı IO 12,50 liradır. 

lll- Eksiltme 5.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 te Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şubesin
deki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Plan ve şartnameler parasız olarak hergün sözü ge· 
çen Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 
fenni tekliflerini plan ve detay resimlerini tetkik 
edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta ev
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüiü tuz fen 
Şubesine Yermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile Vinci 
maddede yazılı tuz fen Şubesinden alınacak eksiltme
ye iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuıu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 
14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermesi lazımdır. 

(7657) 4-4 

~ ~-...EHEMMTvETI.E.NAzARloıK'KArA'ı-..-..~ ~ 
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~ Beyaz ve pirina sabunlarını askeri evsafa uygun her • 
~ yerden ucuz yalnız aşağıdaki adre~te bulabileceksiniz ~ 

~ A. S. T ~ r a n Sabun Fa b r i kas ı ~ 
~ İzmir, ikinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 ~ 
·················•~&.&•••• 

e 

r. 
l· 

rlı\ 
lin 

va\ı:l 

gü 
'\ah 
l·~ 
ııik 

n 
ind 

)D 

95 
lav 

t 



3 eme Annee- No. 892 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptrs. 450 
" .. 850 

" 
1500 

Etranger : 12 •ois Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

DIMANCHE 

Qaotidien des Adjudication 

•• 
UNA A 

GA 

Gal 

27 NoYembre 1938 

ADMINISTRATIUl'ı 

Y orhourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

ta, Perchembe Bazar 

T ~lfphooe: 49442 

Boltc Postale N. 1261 

Pour l Publicit~ 11'adreHer 
a l' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adreaae T~liırapbique: 
letanbul - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

O jet de l'adjudic ti 0 Mode Priz Caatioa. Lieu d'adjadication et du 
.-...-·~---~--------------d-'a_d,.:iu_d_i_ea_t __ es_t_im_•_t_if _ __;P:..r..:.o_v.:,:is..:.o:,ir.:.e _ __ Cahier des Cbargea 

Jours Heure 

A) Adjud ications au Rabais 
~truction-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Constr.uctlon-Cartographle 

Construction bat. pont et route a Sasun 
(cah. eh . L. 33,96) 

Construclion ateliers photos et de sculpture 
Achevcment construction maiaon pour peni· 

tencier iı Çorum (cah. eh. P . 344) 
Construction konak gouvernemental Malkara 

(aj.) 
Constr. konak gouvernemental Elmall (1 par

t ie) (cah. eh. L. 2) 

Pli cach 679138 11 

Publique 
Pli caclı 

9994 32 
68714 -

Gre a rre 17547 84 

Pli cach 22261 23 

lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Me"rlel) 

Bandea Hugues: 1000 p.· Gommees et 300 O 
p . noa rommees. 

Publique 

Hnbillement - Chaussures - Tlssus - Culrs 

Toile de erin : 4600 m. 
Bottes en caoutchouc : 500 paircs 
Canevas : 10000 m. 

Publique 

it 

" 

Boi de Constructlon, Planchea Potaaux ate 

Bois de conıtruction : 60 lota 

Combustlbte- Carburant-Hullea 

Ben::zıine : 58791 k. • Valvaline : 1773 k.· Va· 
coum : 5919 k.· (;raisse: 1181 k.- Petrole 
589 k. 

Divera 

Tige cbanvre : 2 t. 
Motopompc : 5 p. 
Automobile de rıecours sanitaire İl benzine 

1. p. a un lit 1 p. a 2 lits. 

Publiquo 

Gre iı a-re 

Publiq11e 

2800 -

3450 -
4500 -
1600 -

2408 93 

800 -

,Harnaia : 20 p. Publique la p. 95 
Camion pour priıonaicrs: 1 p. 

,. de 3·4,5 t . : 3 p. 
Etoupe coloree : 2 t. 
Calfentrage et nettoyaa-e des chaudierea 

Provlelons 

fil 

Pli cach 
Publiqwe 
Grc a rre 

Publique 

2400 -
7800 -
700 -

22000 -Beurrc : 22 t. 
Paille : 496 t. (aj ) 
Foin : 844 t . 

Gre a gre 11160 -

" Viande de boeuf: 74 t. 
Proviaion: 3 lots 

B) Adjudications a la surenchere 
Noisettes : 6 t. 

Decombres d'une biiti se. 
Bois de sapın 

... 

• 
" 

Publique 

Publique 

• 
Pli cach. 
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Giresun Fındık istasyonu MüdürlüğüPden : 

24898 -
18500 -

- -

Fmdık istasyonu arazisinden çıkarahp üç yerde yığın edilen 
tahminen 6000 Kilo fındık ve atnç köklerinin beher kilosunun 
muhammen bedel 50 satımdan 15 gün müddetle açık artırmaya 
çıkarılmıştır. 

1 12.938 Tarihıne Tastlaya. perşembe günü saat 14 de kat'i i.ha 
lesi yapılacağından taliplerin o günde istasyon müdürlüğünde açı
lan ih leye iştirak etmeleri. 

Teminat yüzde 7,5 dur. 
Fazla malumat almak ve artnameyi görmek isteyenlerin pa· 

zar günlerinden madda her gün müdürlüğe mürac-aat etmeleri ilan 
olunur. 

30915 25 

750 -
468S 70 

1698 84 

210 -

258 75 
337 50 
120 -

180 67 

1303 -

143 -
180 -
585 -
52 50 

1650 -
937 -

1868 -
1390 

- -

25 -

1 ere lnspectorat Gen. Oiyarbakir 22-12-38 11 -

Dir. Trav. Pub. 1 tanbul 2·12-38 ıs -
• Çorum 12-12-38 15 -

Oir . Fisc Malkara 5-12-38 11 -

Dir. Trav. Pab. Antalya 5-12-38 15 - -

Dir. Economat PTT. Aıık. d lal. 7-12-38 15 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 2-12-38 14 -
1 öre Expl. Chemias Fer Etat H.paşa 1-12-38 10 30 

" 1-12-38 10 30 

Com. Ach. lat. Marit. K.pa§a 28-11·38 11 30 

Com. Ada. Place Forte Çuak. 1-12-38 - -

Diroction P.T.T. Istanbul 6-12-38 14 -
Municipalite Ankara Juaqu'a fin Novembre 

" " 
Dir. Hara Karacabey 
Com. Ach. Command.lst. Fintiikli 

" Com. Ach. lnt. Marit. K.paşa 
Denillbank Sce Materiel 

Com. Ach. Milit. Bayramiç 
Com. Ach. Commnnd. lat. Fındıklı 

.. 
Com. Ach. Mil. Bergama 
Foyer Ecolier İnt. Kocaeli a lat. 

Oirection Statioa Noiııettes 
Giresun 

Municipalite Trabzon 
Dir. Forcts Vil. Deni•li 

" " 
12-12-38 15 -

5-12-31 1.f -
5-12-38 14 30 
3-12-38 11 30 

15-12-38 15 -

2-12-38 14 -
2-12-38 13 30 
2 12-38 13 -

30-11·38 14 -
1-12-38 14 -

1-12-38 14 -

2-12-38 14 -
10-12-38 10 -
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La Nouvelle Loi sur le Timbre 
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Veteriner bakteryoloji malzemesi (MMV) No 846 
Posta vagonu (PTT Lvı:. Müd.) No 848 
Kara ve deniulh kablosu (l.,t. Telefon M&d.) No 851 
Kanalizısyon ve şoae İn§. (İzmir Belcd.) No 875 
Meşe tomruk (DDY) No 875 
Röntgen filmi banyosu Ye zarfa (İst . Vaid. Oir.) No 878 
Torbalı cezaevi onarılması (lzmir N:lfıa Müd.) No 878 
Tire mrk. okulu çatası onarılmaaı (lnıir Vil.) No 878 
ince sicim (lst. PTT Müd.) No 878 
Motör için malzeme (lst. Deniz Ticareti Müd.) No 877 
Sadeya~, :zeytin ve peynir (Kutamonu Bölre Sanat Ok.) No 879 
Kuru üzüm (Afyo• Kor) No 884 
ôelleme yular v.s. (Tophane Lvı.) No 884 
Beyaz lake ve tele ranzalı ltaryoh (Tophane Lv.z.) No 884 
Muhtelif telefon malzemeai (lst. Telefo• Müd.) No b86 
Kok ve kışlık sebze (Çorum Vil.) No 886 
S.ıu: v.a . muzika malzemesi (Kayaeri Kor) No 888 
Heli inş. (Kayseri Kültür Dir.) No 888 
Mobilya (İzmir ithalat Gümr. Müd.) No 88~ 
Koıum hayvanı (Ask. Fabr.) No 890 
Odun baltası Ye yalıa (Ank. Lvz .) No 890 
Saman (Anlc.. Lvz.) No 890 
Su teaiaah i1ıtin malzeme (Orman Kor. Gen. Komut.) No 890 
• Yanmış kömür (Ank. Lvz.) No 890 
Haniar inş. (MMV) No 890 
Koyun fiibresi nakli (tat. Beled.) No 879 
Süpürge, baskül, içki baQdrol, kiig-ıdı ve eter (İnhiıı. U. Müd.) No s79 
Anlc. hukuk fakültesi 2 ci kıaım inş. (Nafıa Vek.) No 879 
Garnj tamiri (İıt. Beled.) No 879 
Toz oeller (Edirne Tug-.) No 880 
Yol in,. (Diyarbaku Nafıa Müd.) No 881 
Sömikok (lst. PTT) No 881 
Benzol (MMV} No 881 
Kualizuyon ve blokaj işi (l.zmlr Beled.) Ne 881 
Köknar kütük (Deniz Lvz.) No 881 
Sıg-ır eti (Aslc. Fabr.) No 882 
Lahana (Kuklareli Tüm.) No 882 
• Çam •tacı (Samsun .Orman Başıoiihendis.) No 883 
Patates (K1rklareli Tüm.) No 883 
Krıble kömürü (iktisat ve Tic. Müd.) No 883 
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Materıel pour veterinaires et bacteriologie (Min. Def. Nat.) No 34e 
Wa~on poste (Dir. Economat P.T.T. Ankara) No 848 
Cnbles de terre et sous terrai• (Dir. Telephones lat.) No 851 
Constr. cualisation et chaussee (Mun. lzmir) o 875 
Troacs ele ebene (Ch. de Fer Etat) No 875 8 
Bainı et enveloppea des films Roentgen (Dir. Vakoufs lst.) No s;,) 
CoHtr. aaison pour penitencier a Torbalı (Dir. Trav. Pub. fsoJ 

No 878 
C'onatr. toit ccole iı Tne (Vilayet Izmirl No 878 
Ficelle mincc (Dir. P.T.T. Ist. ) No 878 
Materiel pour moteur (Oir. Com. Marit. Ist.} No 877 
Beurre, olivc• et fromagc (Ecole Metiera Kaslnll'onu) No 879 
TraHport fumier de raoutons (Municip. lstanbul) No 879 . 
Balais, baaculea, papiers de banderoUes pour boiHons et ether (0

1
'' 

Gen. Monopoles) No 879 ı 

Conatr. 2eme partie batisse faculte droit Aak. (Min. Trav. pııb 
No 879 

Repar. rarare (Muııicip. Ist.) No 879 
Sucre en po.adre (Brigade Edirne) No 880 . 
Constr. route (Oir. Trav. Pub. Diyarbakır) No 881 
Semi·coke (P.T.T. lst.) No 881 
Be•zol (Min. Def. Nat.) No 881 
Trav. de canalisation et de blocage (Mun. lzmir) No 881 
Racines de 18pins (lntend. Marit.) No 881 
Viandc de boeuf (Fabr. Milit.) No 88~ 
Cbouıı: (Div Kırklareli) No 882 
• Bois de sapin (lng. en Chd Forcts Sıımaun) No 883 
Pommes de terre (Oiv. Kuklareli) No 883 &f' 
Charbon de terre criblee (Dir. Ecole de Com. et d'Economie) fll 
Constr hangar (Min . Def. Nat.) No 890 
* Charbon brQle (lntend. Ankara) No 891 6 
Matt;riel pour adduction d'eau (Command. Gen. Prot. Foreta) 1'0 

Paille (lntend. Ankara) No 890 
Hlches et yana (lnt. Ankara) No 890 
Chevaux de monture (Fabr. Milit.) No 890 
Meubles (Dir. Douanca lmport. lzmir) No 888 
Constr. W .C. (Oir. Culture Kayseri) No 888 1f> 

lnstrument de musique en roıeau ete. (Corps Armee I<•~ 
No 888 

Colı::e et legumea d'hiver (Vil. Çorum) No 886 
Materıel de telephone (Dir. Telephones Ist ) No 886 
Lits blancs laques (lntend Tophane) No 884 
Brides ete. (lntend. Tophane) No 884 
Raisi• (Corpa Armee Afyon) No 884 


