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Türkiye için Kuruş ~ 

3 AYLIGI 450 
6 w 850 

12 .. 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir 

SALI 

Hergfin ·çıkar iktisadi, mali ve ticari 

o 

GAZE'fE.SH 

29 lkinciteşrin 19 

.............. 
İDARE HA NE: 

Yoğurtcu hanı, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ıdarchaneınizde görüşüUlr 

Telgr.: İst MÜNAKASA 
Telefon.: 49442 

Posta kutusu ~. 1261 

••••v•,..,..,....,.,.. 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Piyasalar açıldı 
Şehirimiı.de bütün piyasalar 

ıtçalmıştır. Bu hafta içinde gel· 
llıit olan 85 vagon buğday ve 

hububat hep sahlmı,tır. Fiat
larda tebeddül olmamıştır. Kır· 
tehir tiftiklerindcn 80 balya 
lcilosu I09 kuruştan, 60 balya 
~engelli m 1 106,20 kuruştan 

satılmıştır. Yerli fabrikalar i!e 
ihracatcılar yıkanmış güz yünü 
topladıkl rından kilosu 76,5 
kuruşa yükselmiştir. Amerikan 
takasları da yükselmiş oldu
tundan Amerikaya i~rncat art
nııştır. 

Bu seneki susam 
rekoltemiz 

Seyhan viliiyetinc ha1 mah
•ulterden bir de susam v rdır. 
Mubt lif sa ayie giren ve ya
bancılar tarafından da rağbetle 
aranan susamın bu seneki is
tihsali 2038 tondur. Bu miktar 

8833 hektar araziden alınmıttır. 
Su gün kadar yapılan müra
caatlara göre yapılan hcsab, 
2038 to susamdan 1043 tonu
tıun ihracı kabil olduğunu gös
ter ektedir. 

Iİ"u senenin susam mahsulü 
\'erimli sır ya koamak suretile 
Adana, Kozan, Kadirli, Karai
••h, Ceyh n, Osma iye, Dört
l'ol ve Bahçe taraflarından el
de edilmitUt. 

3 fabrika açılıyor 
iktisat Vekileti ltdır pamuk

larınd ıı iplik yaptırmak için 
~rzurumdo büyük bir iplik 
fabrikası ile Alüminyum mürek· 
k<:b t ve kömür fabrikaları 
lturulması takarrür etmittir. 
ı· Bu yeni 3 fabrika için mabal-
1 de tetkikat batlamıştır. 

aberleri 
Almanya mal istiyor 
Alman firmaları alakadara 

müracaatla Türk üzümlerinde• 
bilha11a kuru incir, kuru üzüm 
meyan kökü, tuzlu ve tuzsuz 
koyun barsağı, pamuk, porta
!.ı:al, şarap, taze ve kuru mey
va, badem ve fıodık içi, kuru 
kayısı, bam maddeler, hah i'l
bi maddelerden talep eylemiş

lerdir. 

Takas komisyonu 
Dün takas komisyonu Türk· 

ofiste toplanarak Amcrikayaya 
ibrac edilecek mallar hakkında 
yeni kararlar vermiştir. Son 
günlerde Amerika 2 milyon ki
lo tütün satın almıttır Yapak 
talepleri de artmışhr. 

İngilizler turfanda 
sebze alacak 

İnailtera için cenup mıntaka· 
larımızdan turfanda ıebze ve 
meyva almnk isteniyor. Ziraat 
vekaleti buralarda yeni tesisat 
kurmaya karar vermittir. 

İngiliz lirası 5 79 
kuruşa düştü 

Soa ıünlerdc dolar üzerinde 
görülen teneuül ıterline de 
tesir etmiftir. Bir ay enel 628 
kuruş olan İngiliz lirası yavat 
yavaş 605 kuruşa kadar düş

ruütken bayramdan evvel 590 1 
kuruşa dün ~se 579 kuruşa ka
dar tenezzül etmiştir. Alakadar 
mah fil bu ten zzülü dolara 
kartı bir düşüklük telakki et
mektedirler. 

lstanbul Merkez Hah 
Yat Sebze ve Meyve Fiatları 

- ~28.11 938 ======== 
c 
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İnşaat· T· irat .. Nafıa işleri ve Malzemesi -Harita 

f zmir ili Daimi Encümeninden: 

Buca üçfincü ilk okulunun onarılması işi 607 lira 72 
kuruş açın tutarile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine 
göre hazırlıyacakları teminatlariyle birlikte l.12.938 per
şembe günü saat 1 l de daimi encümene baş vurmaları. 

İzmir Devlet Demiryollanndan: 

Ko isyonumuzda mevcut proje ve fenni şartnameleri
ne JlÖre Nazilli istRşyonunda yapılacak dortuar binasi
le bu binaya ait su, elektrik ve liğım tesisatı ve ayni is· 
tasyonda yapılacak bir umumi hela binasile bu binaya 
ait su, elektrik ve lağım tesisatı işleri vahidi kıyası fiat 
esası üzerinden 20.12.938 tarihine müsadif salı 2'Ünü ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Dortuar binasınm eksiltm~si saat 16 da Ye umumi 
hela binasının eksiltmesi de saat 17 de olmak üzere ayrı, 
ayrı olarak yapılacaktır. 

Dortuar binasının muhammen bedeli 9Q66 lira 46 kuru' 
ve umumi hela binasının muhammen bedeli de 2533 lira 
88 kuruştur. 

Bu işe girmek isti yenlerin Dortuar binası için 7 47 li
ra 48 kuruş ve umumi hela binası için 190 lira 5 kuruş 
muvakkat teminat yatırmaları, kanuni ikametgahı gösterir 
bir vesika, eğer istekli bir şirket ise şirketin sicilline ka
yıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair alakadar maka
mattan alınacak bir vesika ile şirket sirküleri ve şirket 
namına hareket edenin Noterden musaddak bir vekalet
namenin ve kanunun dördüncü maddesine göre işe girme
ğe maoii kanuni bir haUeri bulunmadığına dair beyanname
lerle teklif mektuplarrnı Dortuar binası için saat 15 e ve 
umumi heli bio~sı için de saat 16 ya kadar komisyona 
vermeleri lazımd1r· 

Posta ile gönderilecek teahhütlü mektupların post ada 
vuku bulacak teahhüratından mes'uliyet kabul edilmez. 

Şartname ve planlar Alsancakta Sekizinci İşletme vez
nesinden birer lira mukabilinde satın alınabilir. 

Malatya Defterdarlığından : 

Kapalı zarf usulile münakasa ve temdid müddetlerinde 
talip çıkmamasından pazarlıia bırakılan Malatya Mer· 
kez Hükumet konağının ikmali inşaatı şartnamesin

de 250 gün olarak tayin ve hıhdid edilmiş ise de 
Nafıa Vekaletinin muvafakat ve müzuniyetile 350 güne 
iblağ edilmiş olduğundan 2.12.938 tarihine kadar pazar
lıkla verilecek hükumet konağı inşaatına talip olanların 
Komisyonu mahsusuna müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Aydın Villyeti Daimi Iaeümeninden : 

1- Eksiltmeye koaalan i9: Ayiın ilini Çine kazasında ilk 
mektep in9aatı 27570 lira 31 kuruş keşif bedellidir. 

2- Bu ite ait şartname ve enak ş•nlardır: 
A- Kapala zarf uıulile eksiltme fartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 
C- Bayıadırlık itleri renel şartaameıi. 
D- Fenni şartaam • 
E- Ketif metraj c tvelleri. 
F- Resimler. 
latiyealcr bu evrakı Aydın afıa naüdürlilğünde rörebilirler. 
3- Eksiltme 8.12.38 pertembc rünü saat 15 te vilAyet daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2068 liralık muvak

kat teminat verme i ve Aydın vilayetinden bu iş için alınmış mü· 
teahhittik vesikası göstermeai yaphğı en büyük itin bedeli 2500 
liradan aşağı olmam&11 mütea hidio bizzat diplomalı miihendis 
veya mimar olmıısı veya bunlardan birisile müıtereken teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

Nafıa VekAletiaden: 

Aydın bataklığı kurutma ameliyatı keşif bedeli 61.250 
liradır. 

Eksiltme 23. 12.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 te nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su ekıiltme 
komiıyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamasi mukavele projesi bayın· 
dırlık işleri genel artnamesi fenni şartnam ve projeleri 
3 lira 7 kuruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4312 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan 
vesikalarla birlikte bir dilekçe ile n fıa vekaletine müra· 
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilto1eye iştirak ede
mezler. 

isteklilerin teklif mektublarını yukarıda yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. 

Torbalı Bel diyetinden 

Torbalı kazası Torbalı mahallesinde ~00 lira bedeli 
bir belediye mıntaka binasının yapılması 16.1 t.938 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle açık münaknıaya .çıka
rılmışlar. 2490 sayılı arttırtna ve ek ilttne kanununda ya
zılı evsafa haiz olan taliplerin şartname ve keşifnamesini 
Torbalı Beledive muhasebesinden görebilirler. 

Manisa Valiliğinden: 

Akbi~ar-Kırkağaç yolunun 0+000-11+100 üncü kilo
metreleri arasındaki kı~mın toprak te.::;viyesi, şose halinde in
şası ve ayni zamanda 15 menfez yaptırılma~ı 87856 lira 85 
kuruşluk keşifname-i üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu işe aid keşifname evrakı ve teferruatı 4 lira 40 ku
ruş mukabilinde vilnyet nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

lba!e Birincikannnun birinci perşembe glinü aat 11 de 
Manisa vilAyet daimi en•:ümeni önünde yapılncalctır. 

~fovakkat teminat miktarı 5643 liradır. 
İsteklilerin ihnl~ gününderı en az 8 gün evvel usulü da

iresınde Manisa vilayetinden alııımış ehliyet vesikalarile 938 
yılına ait ticaret odası vesikasını ve muvakkat teminata aid 
banka mektup veya makbuzu 2490 ~ayılı kanunun 32 nci 
maddesi dairesinde hazırlıyacakları zarfın içine koyarak iha
le günü saat 10 a kadar Mani..:a valiliğine vermeleri ve pos
tada vuırnbulacak gecikmelerin nazarı itibara alınmıyacağı 

ilan olunur. 

Elektrik, 1 avagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Diyarbakır Nafın Müdürlüğünden: 

ihaleye konulan iş: 914.25 liralık cezaevi elektrik te
sisatı inşaatı açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmu -
tur. 

Bu ite ait evrak şunlardır. 
A- Eksiltme ,artnamesi 
8- Mukavele projesi 
C- Hususi, fenni, bayındırlık genel şartnamesi 
D- Bu evrak nafıa dairesinde görülebilir 
Bu işin ihalesi 3. J 2.938 cumartesi gün il saat 1 l de 

açık eksiltme usulile nafıa müdürlüğü de yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek 68,57 lirahk uvakk t teminat 

cari sene Ticaret odası vesikası. 
A- Bu eksiltmeye girebilmek için bu işe ait nafıa 

müdürlüğünden alınmış müteahhitlik vesikası bu vesika 
ihale gününden en az sekiz gün evvel istida ile vilaye· 
te müracaatla nafıa müdürlüğünden alınacaktır. Ve bu 
zaman zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltme· 
ye girmiyecekl rdir. 

Talibler ihale saatından bir saat evvel komisyona 
müracaat edeceklerdir. 
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Sayfa 2 MCNAKASA GAU:TESI 

Bu gün li n olunan Münakasaıar ve MQzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Münakasaıar · 

lnfeıH, Temirat, Nafıa iflerl, Malzeme Harıta 

Nuilli istasyonunda yap. yahıkbane binuile 
bu binaya ait su, elektrik ve laR"ım tesiı. 

Nazilli iıtasyonunda yap. umumi hclô hiaaaile 
bu binaya ait su, elektrilt ve lağım tHiı. 

Belediye bina11 inş. 
Buca 3 cü ilk okulunua onarılması 
Akbisar·Kırkafaç yolunun araımada yap. top· 

rak tesviyesi, ıoıe halinde inş. ve j menfez 
inş. (şart. 4,40 L) 

Aydın ilinin Çine kazasında ilk mektep inş. 
Malatya hiikOaıet lcona~ı ikmali inş. (temd) 
Aydın bataklık• kurutma ameliyatı (şart. 3,07 L.) 

kapalı a. 9966 46 

• 2533 88 

av. ekı. 600 -
,, 607 72 

kapalı z. ~7856 85 

• 27570 31 
paz. - -
kapalı z. 61250 -

Elektrik -H ·t11gazı·Kalorlfer (tesisat ve melzmesl) 

Ceza evi elektrik tesis. 
Nazilli iatasyonunda yap. yatakhane binasıle 

bu binan ait elektrik teıis. (bak: İDf. ıütun.) 
Nazilli istasyonunda yap. umumi bell binaaile 

elektrik te1is. (bak: inş. ıitun.) 

Elektrik. motörü: 2 ad. 
,. ,, "0,5,, B. K. kudretinde: 3 ad. 

"2,, B. K. kudretinde: 3 ad. 

Aydın tıelediyesi elektrik ııantralına ilaveten 
konulacak 240-250 beygir takatıRda bir mo· 
tör ile jeneratör, alternatör, tevzi tablosu ve 
bunların teferrilatı ve montajları (temd) 

af. eks. 
kapalı a. 

• 

paz. 

n 

914 !5 

350 -
675 -

kapalı :z. 24860 -

Matbaa ı,ıari • Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Tabı makinesi ve teferruatı "Ofset": 1 ad. kapah z. 15000 -

Mobilya ve büro efyası, Mu,amba-Hah v.s. 

lıpaıta halısı 

Mahrukat, Benzin, Makine yaAları v.a. 

Odun: 62 t. 

MDtefarrlk 

Taranmış kenevir: 2 t.·İng-iliz sicimi: 200 k.· 
muhtelif eb'atta kenevir ipi: 2,2 t. · katranlı 

kenevir: 1 00 k.-kalafat ipi: 200 le.- muatelif 
cinı halat: 1200 k. 

Mlibiir kurşunu: l ,5 t. 
Araginal: ~00 litre 
Kireç: 50 t. 
Galvanize saçtan banyo: 50 ad. 

EPzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Saman: 333 t. 
Sıfır eti: 30 t. 
Pııtat i: 23,3 t. 
Kırmızı mercimek: 10 t. 
Pırasa: 15 t.·ıspanak: 15 t.·lahana: 15 t.·bavuç: 

1,5 t.-lı::ereviz: 5 t.-maydanoz: 5000 demet 
S&deyat: 13650 k. 

aç. eks. 2423 30 

kapalı s. 3100 -

kapalı z. 

aç. eh. 
.. 
,. 

kapalı a. 

kapah z. 
paz. 

aç. ekı. 
paıı:. 

6230 40 

le.O 32 
600 -
750 -

10000 -

5827 58 
6750 -
2003 80 
1125 -

kapah z. 13984 -

Aydın Belediye Reisliğinden: 

Aydm belediyesi elektrik santralına ilaveten konula
cak 240-25@ beygir takatinde ir motör ile jeneratör tev· 
zi tablosu ve bunların teferrllatı ve montajlan 12 ikinci· 
kanun 1939 perşembe günü saat J 5 te belediye daimi 
encümeninde ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Tesisatın muhammen kıymeti 24860 liradır. 
Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Fenni şartname 
8- Keşifname 

C- Eksiltme şartnameıi 
O- Planlar 
Arzu edenler bu evrakı Aydın helediyesinde görebi· 

lirler ve parasız alabilirler. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için 1864 buçuk lirahk 
muvakkat teminnt makbuzlarını t 938 senesine ait Ticaret 
odası vesikası ve eksiltme tarihinden en çok bir hafta 
evvel vilayet nafıa müdürlüğünden usulü dairesinde alnı
mış ehliyet fenniye vesikası ile birlikte tek!if mektubları
na leffetmeleri İcab eder. 
' Tesisatın ikmal müddeti ihale tarihinden 15 aydır. 

• 

747 48 

190 05 

5643 -

2068 -

4312 50 

68 57 

26 25 
50 62 

1864 50 

1125 -

181 75 

"' -

-467 28 

36 -
45 -
56 25 

750 -

437 63 
606 -
150 29 
84 -

1048 -

D. D. Yolları lzmir 

,, ,, • 

Torbalı Belediyeei 
İzmir Vilayeti 
Manisa Valiliti 

Aydın Villyeti 
Malatya Defterdarlrfı 
Nafıa Vekaleti 

Oiyarbakar Nafıa Mild. 
D. D. Y. lzmir 

. ,, 

lnhi1arlar U. Müd. 
,, ,, 

Aydın BelediyHi 

inhisarlar U. Mlld. 

Diyarbakır Nafıa Mtid. 

Milli Aık. SAK 

O. D. Yolları H. pa~a 

inhisarlar U. Mftd. 
,, . 

D. D. Yolları H. paşa 
Ziraat VekUeti 

Elaaı2' Tü•. SAK 
Milis Ask. ,, 

,, ,, . 
l.dremit rı •.• 
Tophaae Lvz. SAK 

Milli Aılc. 
" 

20-12-38 16 -

20-12·38 17 -

16·11·38 itib. 15 fÜn 
1-12-38 11 -
1-12-38 11 -

8-12-38 15 -
2-12-38 e kadar 

23-12-38 ıs -

3-12-38 11 -
20-12-38 16 -

20-12·38 17 -

13-1-39 14 -
13-1·39 14 30 

12·1-39 15 -

13-1-39 15 -

5-12-38 10 -

5-12-38 15 -

13-12-38 15 -

14-12-38 
1.f-12·38 

7-12-38 
20·12·38 

1-12-38 
3·12-38 
3-12-38 
9-12-38 

30-11·38 

14 -
14 30 
11 -
15 -

11 -
11 -
9-

10 -
11 -

15-12-38 15 -

Teklif mektublarının ihale jÜn ve saatinden bir saat 
evveline kadar Aydın belediye reisliiine makbuz muka· 
bilinde tevdii lazımdır. 

Poıtada ~lacak r•cikmeler kabul edilmez. 
• • • 

Naıılli istasyonda yap. yatakhane ve bir umumi lıeli 
binalarında yap. elektrik tesisatı. Bak inşaat sütununda 
lzmir D. D. Y. ilanına. 

• • • 
8 adet elektrik motöru alınacaktır. Bak lnbiıarlar 

U. Müd. illn!arına. 

Mobilya, Ev ve Bflro eşyası, Mutamba, Hah v.ı. 

Diyarbakir Nafıa Müdürltiğünden: 

Açık eksiltmeye koaalan iş ; Birinci Umumi müfettişlik 
mefruşatı için alınacak birinci nevi isparta halısı olup mu
hammen keşif bedeli 2423.30 liradır. 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
A- Eksiltme ıartaamesi. 

29 lkiaelteşrio 1938 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
28.11.938 =====-==== 

Fi atlar 
CiNSi At atı 

Kr. Pa. 

Butday yumutak 5 10 

" .. rt 5 -

,, kızılca 5 7 
Arpa Aaadol 4 3 
Peynir k•t•r 
Çavdar 4 -
Arpa yemlik 
Yulaf çuvalh 

Peynir beyas 

Ceviz kabuklu 

Kutr•mi çuvallı 5 16 
Kutyemi dökme - -

İç Fındık 72 20 

Tiftik çenıelli 106 20 
Tiftik O~lak 144 -
Su1am 17 30 

Yapak Anadolu - -

,. Trakya 45 -
Mııır beyaz - 35 

Mmr ıarı 4 1 O 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 37 
5 6 

5 25 
4 6 

5 25 

73 -

Butday 
Arpa 
Fıuulye 

Un 
Kdkek 
Mercimek 
Sa sam 
Mııır 

Nohut 
Kut yemi 

Gelen Ton 
813 
815 
114 

K. ceviz 
Tiftik 
FaHlye 
Kutyemi 
Buğday 

Buğday 

,, 
,, 

Giden 

Dış Fiatlar 
Liverpul 
Şikago 

Vinipek 
Anvers 
Londra 

Arpa 
Mııır 

Keten T. : • 
Fındık G.: Hamburı 

• L.: • 

96 so 
15 
65 

419 
46 
24 
19 50 -Ton 

19 50 
6 

24 50 
75 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti ~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Be•zio 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

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

Kok kCSmürü (fabrikada) 
Sömikok (depoda) 
Kok ecaebi (depoda) 

E r z a k 

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

Sabun biriaci 

n ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
• " küp 

Yumurta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patateı Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi duble ('36 ahsul) 

" ,, ,, (937 
,, ,, l ci ,. 
,, ,, 2 ci ,, 
,, ,, 3 cü~ ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
" Kan (erimiş) 
,, ,, (erimemit) 
,, Trabzon 
,, Vejetalia 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 
,, 
,, 

Deri ham ve lflenmlf 

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

" ,, ••tır 
Hava kuruıu kuzu 

" " ,, " 
Tula 

,, 
~alam ura 

koyun 
otlak 
keçi 
koyun 
kum 
manda 

,, sığır 

Kösele 11tır 1 ci 
,, man:ia 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan l ci 
• , beyaz 1 ci 

1 
kilosu 
litreıi 

kilosu 
tonu 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

kilosu 

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

sanclıtı 

b. sandığı 

• 
kilosu 

" ,, 
,, 
• ,, 
,, 

" 
" 

" 
" 
" ,, 
,, 
" 
" 

çifti 
kiloıu .. .. 
çifti 
kilosu 
çifti 

,, 
,, 
,, 

kilosu 
,, 
,, 
" tanesi 
,, 
., .. 

En az-En çok 

-14,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50-15.00 
12.00-12.50 
11.00-11.50 

-16.SO 
-21,50 
-2,,00 

20.--22-
20.50 -21,00 
-. - -
30.00-31-
28.00-29 
19.00-20 

-25 
-28 

25-- 2.6 
- -700 

- 875 
7 -

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

-15 
-107,50 

-100. -
82-88 

-68 
-80 
-49 

290-600 
290 - 600 
295-400 

101.25-lO'l.25 

170- 175 
45 - 46 
60-'5 
65-70 

50 53 
1 I0 - 120 
110 - 115 

35-40 
40-45 

175- 185 
145-150 
120-130 
90-100 

l 10-140 
100-130 



k.ı.k 1 • • 
fi "•U ave e pro1esı. 

~...... Ek husuıi ve fenni şartnameleri. 
~'. ~u evraklar nafıa dairesinde görülebilir. 

ışıa ihalesi 5.12.938 pazartesi günü saat onda D 
t~ ~afıa dairesinde yapılacaktır. 

81ltmeye girebilmek için 181 75 Jirahk muvakkat 
at ~ermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek lazım· 

~ 11lali yılına ait Ticaret odası ve~ikası 
~~ıcılık işlerile iştiğal ettiğine dair Ticaret odaaıından 

~ 

~işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• • • 
~op Ozalit veya Oce markala ecı:ah katıdı alınacaktır. 
t. Belediyesi ilanlarına. 

• • • 

~det Ofset tabı makiauı ve teferruatı alınacaktır. Bak : 
t U111um Müdürlitü ilanlarına. 

nkat Benzin-Makine ya -ıarı. v ..!!. 
il' as Askeri Satmalma Komisyonu Reisliğinden : 

~l&s, Küllük, Bodrum garnizonlarının senelik ihtiya
. ~ 62000 kilo odun 5 12.938 günü saat 15 de eksilt· 
0nulmuştur. 

:~arnnıen bedeli 3160 liradır Muvakkat teminatı 233 

1 
lekliler ticaret odalarında alacakları ticaret vesi
t muvakkat teminatları mukabilinde Mal müdürlü-
~ alacakları makbuzla birlikte 3.12.938 saat 15 den 

l evvel satınalma komisyonuna vermiş olacakl•rdır. 
t'tet vasikaları ibraz edeceklerdir. 
klHerin şartnameyi her ırü11 parasız olarak askeri 
<>ı:ıundan satınal01a komisyonundan alabilirler. 

•ltt Demir,yolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

°'llet demiryolları Haydarpaşa işletmesi ihtiyacı ıçın 
" ine göre a şağıda miktfır, muhammen bedel ve mu
lenıinatı yazılı kireç, on gün zarfında te~lim edilmek 

~~Çık eksiltmeye konulmuştur. 
11 nıe 7.12.38 tarihine rastlıyan ç&rşamba günü saat 
\letnıe binası dahilind~ 1 ci işletme komisyonunca 

tır . 

t ~ile~in, eksi ltme şartnamesinde yazılı muvakkat temi
b anunuıı tayin ettiği şerait dairesinde yukarıda ya

ve saatta eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri 
t. 

~ııarne Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden parasız is-

beh. t. muh. bed. Tutarı Muvak. teminat 
1500 kr. 75000 kr. 5625 kr. 

~ 
'~~?aınmcn bedeli 6230 lira 40 kuruş olan 2000k. taran· 
~ .'lır 200 kilo İngıliz sicimi, 2200 kilo muhtelif ebatta 
~İl'J), 1808 k. k tranh kenevir ip, 200 k. kalafat ipiile 
~ a ınuhtelif ci11s halat 13.12.938 sah günü saat 
~ ~Ydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta
~ ~apalı zarf usulü ile satın alıBacaktır. 
t t girmek istiyenlerin 467 lira 28 kuruşluk mu· 
~~ltıinat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif
' 1}evi r.arfların ayni gün saat 14 de kadar komis
~~•gıı:ıe vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 

elan parasız olarak dağıtmaktadır. 

• Ziraat Vekiletiaden : 
'ııı 

, atın uyuz haatahkları müeadeleainde kulla•ılmak üzere 
'' 'stan mamul 50 aded uyuz banyosu kapalı zarf usulile 
~ı,c'lttır. 
'''t:•ll beherinin muhammen fiatı 200 lira, 50 banyonun 
~, IOOoo lira, munkkat teminat 750 liradır. 
t~tı~" plan ve ıartaameıi parasız olarak Vekalet Levazım 
~ı 'b alınacaktır. 

1\ ı.938 tarihiae müıadif sah rünü ıaat 15 te Vekalet 
~ti 0'-iıyonunda yapılacaktır. 

lı tı teıni11at mektubl!lrı veya makhuzlarını ve 2490 sa
~tfl: 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarını havi 
'•~, ~ıru mezkur tarihte saat 14 e kadar Satıaalma Komis
,._,~ 1tına teslim etmeleri ve saat 15 te Komisyonda ha

'rı. 

. ~G • • • 
t \J.~~- kurtunu ile 400 litre araıhaal alınacaktır. Bak : 

'''Ud, ilanlarına. 

M0NAKASA GAZETESi 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

İstanbul L V. Amirliğiae baglı müessesat için 15000 
kilo prasa t 5 bin ki!o ısıtan ak 15000 kilo lahana 1500 
kilo havuç 5000 kilo kereviz 5000 demet maydaaoz 30.1 l.38 
çarşamba fÜDÜ saat 11 de Tophanede LV. amirliği sa
tınalma ICo. da pazarlıkla ekıiltmesi yapılacaktır. istek
lilerin katı teminatlarile beraber belli saatte Ko. na gel
meleri. 

Milas Askeri Satınalma Komisyonundan 

Milis, Küllük, Bodrum garnizonları ihtiyacı olan 13650 
kilo sade yağı 15.12.38 günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihalesi yapılacaktır. Muhammen bedel 13984 lira ilk te· 
minatı 1048 liradır. İstekliler ticaret odasından alacakları 
ticaret vesikaları iJe ve ilk teminat mukabilinde malmü
dürlüklerine yatıracakları makbuzla birlikte zarfları saat 
14 de Alay satınalma komisyonuna verilmiş olacaktır. 
Milas, Küllük yağları ile Bodrum yağları bir müteahhide 
aynı şartname dahilinde veriJecej'i gibi Milas ve Bodrum 
garnizonlarının yağları ayrı ayrı şartnamelerle başka is
teklilere de verilecektir. Parasız olarak fartname Milas 
orc:lu evjnde satınalma komisyonunda her zaman alınabi
lir. 

Elaziğ Tüme• Satınalma Komisyonundan 

333000 kilo saman satın alınacaktır. Tah:nin edilen 
bedeli 5827 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 437 lira ~3 
kuruştur. 

Şartnamesi satınalma komisyonunda görülebilecektir. 
Eksiltme 1.12.938 perşembe günü saat 11 de Elaziğ

de Tüm binası içersinde bulunan satınalma komisyonun
da kapalı zarf usulile olacaktar. 

Teklif mektupları l.12.938 perşembe günü saat lOa ka· 
dar komisyon reisliğine verilmiş olacak ve bu saatten 
sonra mektublar kabul edilmiyecektir. 

istekliler yukarıda adı reçen gün ve saatte vesaiki 
resm iyeleri ile birlikte komiıyona müracaatları. 

b) Ü Z A V E D E L E R 

Aakara Defterdarhğından 

Muhammen keşif bd. 
Ada Persel Lira kuruş 
321 t3,t4,l5,16,17 1890 
322 1,27,28,3,4,23,24,25,26 1781 50 
325 8,2J, 1O,11,31 1540 
327 1,2,3,4,5,6,25 1344 
331 1, 1.(, 15 1862 
331 4,5 1036 

331 1o,1 1 '' 2 161 o 
340 Atla dahilindeki 143 

bilumum mebani 

Depozito 
Lira K. 
141 7~ 
133 mı 

t 15 50 
100 80 
139 65 
77 70 

129 75 
143 25 

Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat vekaletince is· 
timlik olunan Nümuııe hastanesi civarında kain ve yuka· 
rıda ada panel ve muhammen keşif bedeliyle depoıitola
rı yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe dıvarları· 
nın hedmi ve enkaf.larının belediyece gösterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata 
müsait bir şekilde tesviyesi işi 5-12·938 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf usuliyle arttırması yapılacaktır. 

Arttırmaya girebileceklerin nafıa müdürlüğünden ala· 
cakları fenni ehliyet vesikaları ve depozito mukbuzlarile 
birlikte sözü 2'eçen günde muayyen saatten bir saat eYvel 
teklif mektuplarının komisyoil'a verilmesi. 

Taliplerin fenni şartname Ye keşif raporlarını ve hari· 
tasını 2'Örmek üzere milli Emlak ve nafıa müdürlüklerine 
müracaatları. 

(Denmı 4 lnei Hhifede) 

'ıL ______ l 
... İstanbul Belediyeaindcn: ,,,. 

Harita Şubesi için lüzumu olan ve hepsine 760 lira 
bedel tahmin edilen (110 gram 1,00XI0,00) 400 top Oza· 
lite veya Oce markalı ecıalı kaad açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Kaadm 11ümuaesile şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
ve ika ve 57 liralık ilk temi11at makbuz veya mektubile 
beraber 9.12.938 cuma ıünü saat 14 buçukta Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (B) (8611) 

lmtiyıı.z aabilti •o 7aa İf&.i 
Dinlct.öro: lNntıil Giri• 

8arıddıiı 7er : ARTUN BIMlmMvı 

{,..ıı lı. t~ B•Uwr aolmk No. 111 

Sayfa ! 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muhammen B. 0/0 7 ,5 Eksilt-

Miktarı Beheri Tutarı Teminatı me 
Cinsi adet Lira Lira L. K. saati 

Elektrik motörü 2 175 350 26 25 14 
,, ,, "0,5,, 3 75 225) 

B.K. kudretinde 
Elektrik motörü "2,, 3 150 450) 50 62 14 30 

B.K. kudretinde 6 675 
1- İdaremizin lzmir tütün fabrikası kıyım makineleri 

için 2 adet elektrik motörü ile paket makineleri bandrol 
kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 aded olmak üzere 
6 adet elektrik motörü şartnameleri mucibince ayrı ayrı 
pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kababıta Levazım Ye Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni 
teklif ve kataloğlarını tetkik edilmek üzere ihale günün· 
den en geç bir hafta eYveline kadar İnhisarlar Umum 
MüdOrlüğü .Tütin Fabrikalar Şubeıine Yerilmesi ve tek
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8632) 1-4 

• •• 
Muhammen B. % 7 ,3 Eksilt-
beheri tutarı teminat menın 

Cinsi Miktarı L. K. Lira Lira saatı 
'~~-

Mühür kurşunu 1500 kilo - 32 480 36 14 
Araginal • 400 litre 1 50 600 45 14 30 
1 - Numunesi evsafında 1500 kilo mühür kurtunu ile 

tartnamesi mucibince 400 litre Aragiaal açık eksilt
me usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen hedellerile muvakkat teminatları hiza
larında rösterilmiştir. 

111- Eksiltme 14.Xll.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levazırr. ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır 

lV- Şartuameler parasız olarak her gün sözü geçen Şu
beden alınabilece~i gibi numuneler de görülebiHr. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka
rıda adı geçen Kor11isyona gelmeleri ilin olunur. 

(8634) 1-4 

• • 
l - İdaremiıin kutu fabrikası ıç10 şartnamesi mucibince 

satın alınacak bir adet "Ofset" tab'ı makinası ve 
teferruatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat temi
natı (1125) liradır. 

lll- Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma günü saat 
15 te Kabataşda Levazm ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şn· 
beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsır. fenni 
teklif mektublarmı ihale gününden bir hafta ev
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün 
fabrikalar Şubeıine Yermeleri tekliflerinin kabulünü 
mutazamının vesika almaları Ulzımdır. 

Vl- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci 
maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu yeya banka teminat mektubunu ihtiva ede• 
cek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 
t 4 de kadar yukarda adı geçen Komisyon ba§kanh
ğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(8633) 1-4 

* • * 
Mubam. B. % 7,5 

Beheri Tutarı teminatı Eksilmenin 
Cinsi Miktarı L. Kr.~a Lira Şekli Saati 

Beyaz toz yaldız 100 ki. 2 tSO 280 21 pazarlık 14 
Sünger kağıdı 15000 ad. 1 1200 90 n9ık 14 30 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze· 
me şartname ve nümuneleri naucibiace hiıalarmda yaııh 
usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

11- Muhammea bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gosterilmiıtir. 

lll- Eksiltme 7.Xll.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapıla~aktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubedea alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir . 

V- İateklilerin eksiltme için tayia edilen gün ve saat
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8485) 3-4 
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Qaotidieo des Adjudication 

•• 
UN AKA 
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29 Novembre 19~ 

ADMINISTRA l'lON 

Y oghourtchou Han 
1 er Et ge, N. 3-4 

Galata, Perchembe B&zar 

T ~l~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Pour 1 Publicit~ s'adrerıaer 

i l' Adminiıtratioc journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Adres•e T~Mgraphique: 

l•tanbul - iONAKASA 

T bleau Syno tique des Adjudications Ouvertes Aujourd'.hui 

Objet de l'adjudication Mode Prix 
d' adjudicat estimatif 

Caatioa. 
proviaoire 

Lieu d'adjadication et du 

C.hier de1 Cbarrcı 
Jours Heure 

------------------------~----~~----~--~------~--~----~-------

A) Adjud cations au Rabais 
Construction-Reparation-Trav. Publics-Materiel da Conatruction-Cartographle 

Construction bit. dortoir ainııi qu'installation 
electriquc, eau et travaux de canalisation iı. 
la station NazilJi. 

Construction bat. vespuienne ainıi qu'instal
lation electrique, eau et travaux de canali· 
sation. 

Construction biit. municipıılc Torbala 
Reparation bat. 3cme ecole Primaire a Buca. 
Travaux de terrassement constr. de chnussee 

et 5 dalots • route Akhisar·Kırlcafaç (cab. 
c . L. 4.40) 

Con1tr. bat. ecole Primaire au bourg ÇiDe 
Vil. Aydın 

Achevemcnt construction konak gouverne
mental Malatya ( j.) 

Trav. desaechcmeat marais Aydın (cah. eh. 
L. 3,07) 

Pli cach 

• 

Publique 

• 
Pli cach 

n 

Gre a rre 

Pli cıch 

9966 46 

2533 88 

600 -
,07 72 

87856 85 

27570 31 

61250 -

Eleotricite-Gaz-Chauffaae Central (lnetallation 81 Materlel) 

lnstallation electrique a la maiıon peoale a 
Diyarbakır. 

lnstallation electrique a la bitine dortoir 
(Voir Construction) 

lnstallation electrique a la batisse vespasieane 
(Voir CoııstructioD) 

Moteur eleetrique : 2 p. 
,, n d'une force de 0,5 BK 3 

p.- ld. de 2 BK : 3 p. 
lnstallntion a la centrale electrique d' Aydın 

d'un moteur de 240 a 250 c. v. d'un ta
bleau de distribution de generateur ıılter· 

nateur avec accessoire y compriı leur moıı· 
tai'e· 

Publique 914 25 

Pli cach. 

n 

Gre a rre 350 -

" 
675 -

Pli cıcb 24860 -

Ameublement pour Habitation et Buraaux-Teplaaerie ete. 

Tapis Isparta 

Travaux d'lmprlmerla-Pepete':,!! 

Machine d'imprimerie avec accessoires "Ofset,,: 

1 P· 

Combuatlble-Carburant-Hulles 

Boia : 62 t. 

Dl vara 

Chanvre carde : 2 t.· Ficelle anglıı.ise : 200 
k.· Corde de chanvre : 2,2 t.· Corde rou· 
dronnee : 1800 k.· ld. pour chantier : 200 
kilo•. ete. 

Plomb pour cacheter : ı ,5 t. 
Ara inal : 400 litres. 
Chaux : 50 t. 
Baina en tôle galvanise : 50 p. 

Provislon 

Paille : 333 t. 
Viande de bocuf : 30 t. 
Pommea de terre : 23.3 t. 
Lentille1 rou2es : 10 t. 
Poirrcaux : 15 t.- Epinards : 15 t.· Choux : 

15 t.· Cnrottea : 1,5 t.· Celeri : 5 t.· Per· 
sil : 5000 faiaseaux. 

Beurre: 13650 k. 

Publiqu• 2423 30 

Pli cach 15000 -

Publique 3100 -

Pli cadı 6230 40 

Publique 480 -

" 
600 -

" 
750 -

Pli cach 10000 -

Pli cach 5827 50 
Gre a gre 6750 -

,, 2003 80 
Publiq•e 1125 -
Gre a gre - -

Pli cach 13984 -

Denizli Vilayeti Orman Çevirğe Müdürlüğünden: 
Denizli vilayetinin Açıpayam kazası dahilindeki Bozdağ 

Devlet Ormanınm 5, 6, 1, 8, 9, 1 O, t 1 numaralı makta
larınd n 15 40 metre mikab 905 desi etre mikab gayri
mamul ça ağacı bir senede orma dan hat, imal Ye ib· 
rac edilmek üzere ve kapalı zarf usulile arttırmıya çıka
rılmışhr. 

Arttırma t 0.12.938 t rihine müsadif cumartesi günü 
s at 1 O da yapılacaktır. 

Arttırma Denizli Orman Çevirğe Müdürltiğü binası i-

747 48 8me Eıı:pl. Ch. deFer Etat lzmir 20-12-38 16 -

190 05 • 20-12·38 17 -

Muni.cipalite Torbali 15 iours a partir d• 16-11-38 
Vilayet lzmir 1·12-38 11 -

5643 - n Manisa 1-12-38 14 30 

2068 - • Aydıa 

Deft•rdarat Malatya Juıqu'a 2-12·38 

4312 50 Min. Trav. Pub. Oir. Af. Hydr. 23-12-38 15 -

68 57 Dir. Trav. Pab. Diyarbakır 3-12-38 11 --

8 ime Expl. Ch. de Fer Etat lzair 20-12-38 16 -

• 20-12-38 17 -

26 25 Com.Aeh. Econ. Moııop. K.tache 13-1-39 14 -
50 62 ,, 13-1-39 14 39 

1864 - Muııicipalite Aydıa 12·1-39 15 -

181 75 Dir. Trav. Pub. Oiyarbaktr 5-12-38 10 -

1125 - Com. Ach. Econ Monop. K.tache 13-1-39 15 -

233 - Com. Ach. Milit. Milas 5-12-38 15 -

.. ,7 28 1 ere Expl. Che•ias Fer Etat H.paıa 13-12-38 15 -

36 - Com. Acb. EcoD. Monop K.tacbe 14-12-38 1 .. -
45 - " 

14-12-38 14 30 
56 25 fere Exploit. Ch ... Fer Etat H. pa~a 7-12-38 11 

750 - -Mio. Aıriculture Ankara 20·12-38 15 -

437 63 Com. Acb. Div. Elazır 1-12-38 11 -
506 25 Com. Ach. Milit. Milas 3-12-38 11 -
150 29 " 

3-12-38 9-
84 - Com. Ach. Oiv. Edremit 9-12·38 10 

Com. Ach. lotend. lst. Tophane 30·11-38 11 -

1048 - Com. Acb. Mil. Milas 15-12·38 15 -

çinde toplanan Orman Satış Komisyonunca yapılacaktır. 
Arttırmıya konulan çam ağacının beher gayrimamul 

metre mikabının muhammen tarife bedeli 505 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını yukarıda yazılı sa· 

atten bir saat evveline kadar Denizli Orman Çevirğe 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde •ermeleri lazımdır. Şart• 
name ve mukavele projeıini görmek ve almak istiyeole
rin Denizli Orman Çevirğe Müdürlüğüne müracaat etme
leri ilin olunur. 

Çarşamba 30· l 1 ·938 

İpekli bobin teli (PTT Müd.) J\! 850 
Memur evi inş. (Tekirdaf Vil.) .J\! 878 
Sebae (lst. Komut.) .,,! 878 
Gümrük biauı inş. (Trabzon Nafıa Müd.) ~ 878 
Hükümet konağı inş. (Antalya Nafıa Mild.) J\! 877 
Ya111 ve yuvarlak kayış (lnhiı. U. Müd.) ]\". 877 
T1rtıkh aleminyum kağıdı ( ,, • • ) ..\! 877 )')S~ 
Sürıoför ve reı:idü yafı, mazot, petrol, pis gaz ve benzin (DD 
Kalorifer kazanlara tamiri (MMV) N! 879 
Oişci alltı (lıt. Sıh. MüC-'S.) .\! 879 
Un (Elizı~ Tüm.) .~ 880 
Sıfır eti (Bergama Aak. SAK) .;\! 880 
Enafilen Leo (lat. Vakf. Dir.) A! 880 
Kundura (MMV) .,,! 880 
Un ve ıadeyat (Mersin Ask. SAK) .i\! 881 
Ameliyat muası ve lambası (Antalya ilbay) .1\! 88! 
Ayakkabı (Gui Terbiye Enst. Dir.) ! 882 
Binek hayvanı ( MMV) J\! 882 
Menfoz inş. (Aak. lohis. Başmild.) .~; 882 
Afyon a-an mefruşatı (DDY) ~'~ 883 ss4 
• Boı benzin tenekesi ve kitap parçaları (Tophane Lva.) !\!. 
Sömikok (Galatısaray Liıesi SAK) .\! 884 • fi 
• Çam tomruğu (Devlet Orman işit. Knrab6k Revir Amir.) JI 
• Meşe odunu (Kütahya Orman Mid.) J'\°! 889 
Ağıl ve soyunma odası İnf. (Bornova Beled.) ,;'! 885 
Kok kömürü (lzmir O. MUddeiumua.) .!\'; 885 
Meyve (Yik:aek Mühendiı Mek. SAK) J\! 886 
Ekmek (Niğde C. Mtiddeiumua.) J\! 886 
Sı~ır eti (Giresua Aak. SAK) .!\! 886 
Menfez İnf. (Bilecik Nafıa Mlüd.) ~ ! 890 
Ali Çetinkaya okulunun elektrik tesis. (Afyon Vil.) ].,". 890 
Köprü iDs. (Afyon Vil.) .Ye 890 
Çuval (Toplaane Lvz.) .i\! 893 

' .Q::aıia:::o:tit~L...llaı--~~-

Mercredi 3()-11-938 • 

Bobiae de fil en ıoie (Dir. P.T.T. Ankara) No 850 
Cooıtr. maiıons pour foııctionnaires (Vil. Tekirda2') No 878 
Lerumes (Command. lstanbul) No 878 
CoDStr. bat. douan. (Oir. Trav. Pub. Trabzon) No 878 

,, konak gouverncmentnl (Dir. Trav. Pub. Antalya) 1'1°{ 
Coı..:rroie et papier en aluminium (Dir. Gen. Monopoles) No ~o 
Huile aurchauffeur, mazout, petrole ete. (Ch. de Fer Etat) 

9 Rep. chaudiere de chauffago• central (Min. Def. Nat.) No 87 6 
Articlea dentairea (Dir. Hyg. et Aasiıt. Soc. Cağalo~lu) N° 
FariDe (Oiv. Elaxit) No 880 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. Berıama) No 880 
Enıulin Leo (Oir. Vakoufı lst.) No 880 
Claıau111ures (Mia. Def. Nat.) No 880 
Farine et beurre (Com. Acb. Milit. Mer in) No 881 .,.,

0 
&= 

Table et lampe pour salle d'operation (Vilayet Antalya) ı, 
ChaHsure (Dir. lnstitut Gazi Terbiye) No 882 
Chenux de monture (Mia. Def. Nnt.) No 882 
Coıııtr. dalots (Dir. Monopoleı Ankara) No 882 
Articles d'ameoblement (Ch. de Fer Etat) No 883 s64 
• Bidona vides de benzine et livres (lntend. Tophane) No 
Semi·coke (Oir. Lycee Galatasaray} No 884 
• Tronc de sapin (Exploit. Foret de l'Etat) No 886 
• Boi• de ch~ne (Dir. Foret Kütahya) No 882 
Conıtr. ecurie (Municip. Bornova) No 885 
Coke (Procureur Gen. lzmir) No 885 
Fruits (Dir. Ecole lngeJJieur) No 886 
Pain (Procureur Gen. Niğde) No 886 
Viande de boeuf (Com. Acb. Milit. Gireao ) 886 
Constr. dalot (Dir. Trav. Pub. Bilecik) No 890 ~o' 
lnatallation electrique a l' ecole Ali Çetinkaya (Vil. Af yon) 
Constr. pont (Vil. Afyon) Ho 890 
Sacı en canevıs (lotend. Tophane) No 893 
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