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emleke 
Pamuk ihracah 

Bu yıl ilk defa olarak Alman
r•Ya •on birkaç gün :z:arfıa.la 
5 bin balya pamuk satıtı ol
'-ı.ıttur. Bu satış pamuk piya· 
~•1tı:u derhal canlandırmış, ala-
•dar pamuk ihracat taeirleri

lli harekete getirmiştir. 
~·Pamuk mahsulümüz bu yıl 
r'"•r. esmer düşmekle beraber 
b~rek nefaset gerekse miktarına 
ıç bir halel gelmediğinden ih· 

t•catın yekununa teair etmiye
c,t· ~ ı kanaati vardır. Buaunla 
k raber reçen yıla nazaran re-
0lte biraz noksandır. Bu nok

~lQlık bilhassa Adana tarafın· 
d' Yağan zamansız yağmurlar
lln husule gelmiştir. 

Haberleri 
Almanya ve Rusyaya tiftik 

ihraç ettik 
Son hafta zarfında Almanya 

ve Ruı.ya memleketimizden tif
tik almak üzere piyasamızla 

yakıud n alikadar olmata baş
lamı9, ve 17 bin balyayı mü· 
tecaviz tiftik satı11 alm1şlar1lır. 

Bu vaı.iyet piyasa.la derhal 
bir hareket uyandırmış, ihracat 
yapılmak üzere hummalı bir 
faaliyet batlamıştır. 

Bundan evvel de yazıldığı 
gibi tüccarların ellerinde 50 bin 
balyaya yakın atok mal oldu
ğundan bun.lan sonra yapılacak 
taleplere kolaylıkla ct':vap ver
mek mimkün olacaktır. 

Harici Etonomit Ha~erler 
~omanyadan ihracı men olunan 

maddeler 
iami istatistik no 

134, 135, 136 
140, 141 a, b, 

P rnensucat 151, 152, 153 
illlluk 500, 501 
,, ipli A"i 508-515 

1<" lllenıucat 518 527 
eten ve kcne-

~r iplikleri 452-466 
eten ve kenevir 

lltenıucat 471-477 
l<Grkler 75 
lilrn ve bağlan-
r•ş deri 84,90,94,100,101,103 
tl•nmiş itti 105, l 13, 1 t 5, l 18, 121, 133 
ilnenli mad-

deler ve hula· 
'•lara 372,376,378,380,3B2,385, 

il 
f) 0 Yalar 
D~tnuk ipliği 

1758-1778 
516, 517 

1hr nebati 
~enıucat ip-
•kleri 470 

386 

~ ~omanya hükumeti, timdiye 
l'Q•d,., yalnız limanlardan yapıl-

llkda olan idballt ve ihracata 

tatbik olunan yüzde 1 2 liman
lar resminia, ihracat maddeleri 
için (detrol ve m6ştekkatı ha· 
riçı yüzde 100 ve idhallt ma ... 
deleri için de (sert butday ve 
pirinç hariç) yüzde 50 nisbetin
de arttırılmasını ve aynı za· 
manda bu rcımin kara yoluyla 
yapılacak idhallt ve ıhracata 

da teşmilıni kararlaştırmışdır. 
Şimdiye kadar alınınakda olan 

yüzde 1 '2 limanlar resmi, eıkiıi 
gibi, limanların tamir ve inşa· 
11 masrafına kartıhk olarak 
tutulacak ve illve olunan resira 
de bahriye ve hava nezareti 
emrine tahıiı olunacaktır. Bu 
para, bahriye ve hava kuvvet· 
lerinin takviyesi için kullanıla 
caktır. 

Yeni k•nan bu reaim meml~
ketimizden idhal olunan . mad· 

delerin kilosuna fatura kıyın~t
lerine nazaran, 0,50· l ,50 ley a
rasında bir zam yapm!lktadır. 

Yeni munzam r~ımin 24 ey
lul 938 tarihinden itibaren tat· 
bik mevkiine konmuştur. 

Bulgaristanda tütün mahsulü 
c .Butgaristanda beklenilen rekoltenin geçen ıenenin nıtfı dere· 

11 
tıındc 17000 ton etrafında olacağı son ynpılan tahminlerden 
~l~şılınaktadır. Bu noksanlığın randıman eksikliği ile beraber 
t "1Yt\t sahasının da darılmış olmasından tevvellüd etmekte oldu-

\ı haber verilmektedir. Bu memleketin 1937 tütün rekoltesinin 
•orı raporlarda bildirilen kati rakamları iıe JS.800 tendur. 

~~~~~~ ..... ~~~~~~ 
Avustralya yaş üzüm ihracatı 

, Son senelerde Avustralyadan ecaebi memleketlere yaş uzum 
d:"~iyatının tezayüd ettiği rörülmektedir. 1935 seneıinde bu mad
tt,~ın ihracat miktarı takriben 79000 aandık iken bu miktar er
'İ ·'ı sene 88000 ve 1937 de 101.00:.l aaadığn çıkmıştır. 19.i8 sene
d 1 k altı ayı sevkiyatı ise bir !ene evvelki yekundan 17000 san-

~:~ faıtasile 118000 ıandıta yükselmiş bulunmaktadır. fhracal 
l>ıl assa garbi Avuıtralya, New South Wales ve Viktoryadan ya 

llıaktadır. 

İstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze v e Meyve Fiatları 

=====::":== 3.l 1138 ======== 
Cinsi 

En ntağı En yliksek 
Kr.S. Kr. S . Cinı-;i 

En atağı in yülcıek 
Kr. S. Kr. S. 

Br.zl"lya Sultant Kilo 20 -

Sakızkaba{:ı 

22 r.o Gilmıişhane elm11 Eı kilo ıo t(j -·-12 -
Dolmalık hUber i -
Sivri bilbf'r 10 -
Kır domat~sl 4 -

Sırık domatesi 
Çalı fasıılyrı;i 

Yeşil faautya 
Aytekadın 

Barbunya kırmızı 
Lahana 
lapan ak 

Kök kereviz 
Pıraaa 

Afmakahağı 

Hıyar 

" 

kilo 

" 
aıll"d 

.. 

tO -

12 
!1-
4 _; 

4 

~-
3 

Patlıcan ba, 4 -
ort11 9 -
ufak 1 5() 

Boııtan patlıcanı 

Ye~ıl salala lUO Adt• t 60 

Yeşil 11oğan 1 5 l 
Mıı) danoı clı•ını ı .,u 
Pancar 4 

ıo _ Reznlı.ı ilzUınü 7 -
ıo _ Yapıncak 7 -

12 _ MOfkile 1 lG -
5 _ Balbıtl"üzllmO 

~-
12 -
5 -

R-
2..'j

fi 

10 -
12 

l~ 

12 -
5-

ıu -
4 -

5-
4-
2 -

l 25 

2-

:, -

Siyııh lizi\m 
Amasva elması 
f nr.bolu elması • 
lnriliz elması (taraklı) 10 

Ballr.aba~ı 

fnehol arınu<lu 
Mu,mula 
Ayya 
Ferik elınaı.>ı 

Kestane 
Nar 

Ceviz 
Trabzon hurması 

i-
~ -
fı -
7-
5-
5-

12 -

16 -

lfl 
7-

10 -
10 -
7-
8 -

18 -

Muz ~ - 100 -
Kestane kaba~ı H 4-
Y ,.rli limon 100 adeıl 150 - :~00 
Ecnebi limon 100 adcd 150 - 2.'lO-
Karpuz Alaca baş • ı ı - 14 -

ortn • fi 10 -
ufak • G - 7 -

1!'i 
llavıı~· 

" 
8- - ~ -

l\av1111 Kırkaf"ac b:ış • 
orla" 
ufakıı 

• 1 !asanbcy ba' • 
orta • 
ufak • 

12 -
5 

tfl
lfı -
~ = 

2:; -

Nane 
Kırmızı turp 
Uayır turpu 

Çavuş !ızumu kilo 

1 - .. 

l - 1 50 

NAKA 

~) 

15 -
12 

18 -
14 -

İnşaat· l amirat - Naha işleri ve ''\alzemesi-Harita -.---.--.-.----
Eskişehir Levazım Aınirliği Satınalma Komi•} onundan: 

G ebzede yeniden yaptırılacak bir pavyon ile bir hangarın ik
malı kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. lbalc günü 
26. I0.938 saat 16 da talip çıkmadığındaa arttırma ve eksiltme 
kanununun 40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Yukarda yaz.ılı yeniden yaptırılacak bir pavyon ile bir 
hanrarın ikmalı 10.11.938 perşembe gü•ü saat 15 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. İnşaatı ikmal edilecek hangarın keşif bedeli 
24320 lirn 02 kuruştur. İlk teminatı 1825 liradır. Paviyonun keşif 
bedeli 15500 lira ilk teminatı 1162 lira 50 kuruıtur. Bu inşaata 
ait keşif ve şartnameler Ankara İstanbul ve Eıkişehir Lv. amir, 
likleri satınalma komiıyonlarında ve İzmilte tümen .atınalma 
komisyonunda görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
veıikaları ve bu miktarlarda bunlu a ben:ıer işler yaptıklarına 
dair vesaiki Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet veaikalarile teminat 
makbuzu veya banka mektuplarilc ihale gün ve uatinde Eıkişc
hir Lv. amrliti satıaalma komiayonuna gelmeleri. 

Afyoa Viliyetiaden 

Açık usulle ek!liltmeye konulduğu ve temdit edildiği evvelce 
il.in edilen Afyon-Eıkitebir yolunun 78+46S-79+691 kilometre
lerinde 1244 lira 94 kuruş keşif bedelli köprü ye raenfezler in· 
fa&tına istekli çıkmadığından 2i1 .10.938 tarihinden itibaren 1 ay 
içindt! daimi encümende pazarlıkla verilecektir. Keşifname ve şart
name nafıa idareıinden alınabilir. Muvaklut teminat 93 lira 37 
kuruttur. İsteklilerin ticaret odası kayıt vesikaailc birlikte dai rni 
encümene müracaatları. 

• * • Açık uaulle eksiltmeye konulduiu ve temdit edildiği ev
velce ilin edilen Afyon-Gazlıgöl yolunun 0+838-1 +973 kilometre
leri arasında yaptırılacak t 124 lira 41 kuruş keşif bedeli menfez
ler inşaatına istekli çıkmadığından 26. 10.938 tarihinden itibaren 
bir ay zarfında daimi encümende pazarlıkla verilecektir. Keşif
name ve tartname nafıa idaresinden alınabilir. Muvakkat temi
nat 84 lira 33 kuruştur. İsteklilerin ticaret odası kayıt vesikasilc 
birlikte daimi encümene müracaatları. 

Malatya Valiliğinden: 

101041 lira ~ kurut keşif bedelini muhtevi olup Vilayet Mer
kezinde yaptırılmakta olan Memleket ha!ltanesine aid bakiye in· 
şııat ve tesisata kapalı zarf usuliJe yapılan ekıiltme aonunda is
tekli çıkmadığından mezkur inşaat ve tesiutın 28.10.938 tarihin
den itibaren bir ay zarfında pazarlıkla iıteklisine verilmesi ka
rarlaşlırılmıttır. Talihlerin Vilayet Daimi Encümenine müracaat· 

leri ilan elunur. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat _v_e Malzeme 

Afyon ViliyetindeD 
Vilayet merkez.indeki Ali Çetillkay• okulunda yatırılacak iki 

bin yirmi dokuz lira kırk kuruş keşif bedelli elektrik tesisatı 
l~.11.938 çarşamba günü saat 15 te Daimi encümende ihale edil· 
mek üzere açık u51u\le ekıiltmeye konulmuttur. Keşifname ve 
tartname ve teferr11&tı Nafia Müdürlüğwnden alınabilir. 'Muvakkat 
teminatı 152 lira 2~kuru,tur. Talihlerin Ticaret odası kayt ve· 
sikası, bu işe mümasil itleri yaptıtıaa dr.h· vesaiki bağlayarak 1 
gün evvel i.tida il~ Vilayete müracaatla alacakları vesika ile bir
likte Daimi encümene müracaatleri illn olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiayonundan: 
100 kilometre ralvani:r.li dernir telle 2000 tane raaa deve

boynu fincan açık eksiltmeye konmuttur. 
Hepıinin tahmin edilen fiatı 2325 liradır. 
Ekıiltmeıi 19.11.93~ cu111artcıi günü saat 11 de olup şartna-

mesi komiıyonda görülebilir. 
İlk teminatı 174 lira, 31 kuruştu. 

• • • 
Beya:t ve ııyah şerit ile ralvanizli askı tel alınacaktır. Bak lıt. 

telefon Müd. ilinlarııta. - Ti i7EI2 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. -
Adana Ziraat Mektebi Müdürlü~ünden : 

Adana ziraat mektebi talebesine yaptırılacak hsrici e\\tisc için 
216 metre 5 IO kalıte numaralı lacivert rente ve beher metresi 
450 kuruş muhammen bedelli kumaş ile 80 takım harici elbisenin 
kol astarı tela ve sateni ile diğer malzemesi terziye iit olmak 
üzere beher takımın 500 kurut muhammen bedelli dikimi ve 115 
çift iskarpinin beher çifti 500 kuruş muhammen bedeli olmak 
üzere 28.10.938 tarihinden itibaren 14. 11.938 pazartesi günü saat 
14 de ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üz.ere 18 ıün müddetle açık 
eksiltmeye konulınuttur. 

Eksiltme Vilayet Ziraat Müdürlüğünde toplanacak koıni11yon 
tarafından yapılacaktır. 

Kumaş, tela, astar ve saten ile iskarpin ve kumat nuınunele-
leri ve şartnameler mektepte mevcut olduğundan iıtekliler bu 
müddet zarfınna pazardan maada her güa mektep Müdürlüğüne 
müracaat edip numune ve şartnameyi görebilirler. 

İstekli olanlar 2400 sayılı kanunun 2 3 üncü maddelerindeki 
vesika ile yüzde 7 ,5 niıbetinde rauvakkat dipo:r.ito paralarını mal
sandığına yatırarak ihale ıaatında koııaiıyoııda hazır bulunmaları 
ilan olu11ur. 

• • • 
Battaniye yorıan yatak çarşaf yaıtıLr yüzü alınacaktır. Bak: !ile

ler SAK ilanlarına. 

MobHya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 
İstanbul Gümrükleri Bııtmüdürlüğünden: 

A~ağıdaki itler 7.11.938 pazarleıi günü saat 10 da pazarlıkla 
ihale edileceğinden iıteklilerin batmüdürlükteki komiıyona mDra· 

caatları ilan olunur. 
Başmüdürlük binasın10 zemin kat kepenkleri altına demir kor-

kulı°ık yaptırılması. Muhammen bedeli 128,24 liradır. 
Başmüdürlük binasının zemin katına 13 aded bron:r.lu perde 

muhammen b~deli 115 lira. 
••• 

Talebe dolahı ile ırnryola alınacaktır. Bak: Li eler SAK 

iJ!nlarına. 

Kereste, tahta ve saire 
• • * 

250 adet çam direk alınacaktır: Bak İst Telefon Müdürlüğü 
ilanlarına. 

Müteferrik __________ ,_,~----
l::taııbtıl Deniz Tıcareti Müdürlügiinden: 

Müdiirliiğümıiz için iki ~i mahruti, ikisi üstüvnni olmak 
üzere 4 tane sığlık şamar dırası yaptırılacaktır. Tahmin br:
deli 3800 liradır. Yüzde 7,5 teminatı muvakkate 285 liradır. 

Bu i~e talib olacaklarm şimdiye kndar bu gibi işlerle iş· 
tigal ettiklerine dair haiz oldukları ve:;aik ve yüzde 7,5 mu· 
vakkatc lllakbuz veya banka mektuhJarile beraber eksiltme 
günü olan 16.11.38 çarşamba gürıü saat l 5,30 da Galatada 
Rıhtım üzerinde deniz ticareti müdürlüğüne ve ~artoameyi 
ve rr .. iınleri görmek i~tf-yP-n lerin de müdüriyı-t idare şube i
ne miiracautleri ilan olunur. 



M0NAKASA GAZETESi -
Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a Müna asalar 

lnf•at, Tamirat, Nafia ifl&r.!1 Malzeme Harıta 

Karaa{taç gümrük muhafaza binası tamiri 
Büyükadıda doğum mütehassıl!!ı binasının tamiri 
Paıabahçe müskirat fabrikuında yap. beton 

arme döşemeleri v.s. müteferrik. iıler {şart. 

76 kr) 

U. Müd. binasında yap. yol ve kanalizasyon 
(şart. 67 lı:r) 

Kuleli ask liseiinde yap . spor evi zemin dö· 
şemelerile duş yeri inş. 

Bostancıdaki m vcut cılepolar tamiri 
Diş tababeti okulunda yap. yağlı boya işi 

Heybeliada işgüzar sokağı şose inş. 
Başmüd. binasının zemin kat kepenkleri altıoa 

demir korkuluk yap. 

aç. eks. 708 -
paz . 117 14 
kapa~ z. 15202 40 

" 
aç. eks. 

pu. 

" 
aç . ekı. 
paz. 

13356 70 

2803 97 

500 -
499 93 

3072 32 
128 24 

iıaçı r, Klinik ve ispençiyari alat, Ha tane Lav. 

Tıbbi ecza ve alat 
Ecxa Haseki hast. için 
Gaz idrofil ve tarlatan: 2 kale 
ldrofil pamuk: !'00 k. 

paz. 
aç . ekı. 

,, 

" 

266 15 
3050 -
1635 

675 -

Elektrik· Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malzmesi) 

Vil. jandarma telefon ~ebekesirıe malzeme 
Ali Çetiokaya okulunda ynp. elektrik tesisatı 
Galvanizli de ir tel: 100 klm.·maa deveboynu 

fincan: 2000 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V.:!,· 

Lacivert kumaş: 216 m.·harici clbiıe: 80 tak.-
i•karpin: 115 çift 

Battaniye: 205 ad. 
Yorgan: 205 ad. 
Yatak çar -ıafı: 515 ad ·yorgan çarşafı: 410 ad. 

yastık kılıfı: 410 ad.·yastık yüzü: 410 ad. 

Dimi, pntiska ve amerikan bezi 

-
paz. 
aç. elc11. 

• 

aç. eks. 

497 60 
2029 40 
2325 -

kapalı z. beh 10 50 

" " 4 50 
,, 

paz. 490 -

Mobilya ve büro enaaı, Mufamb ·Halı v.s. 

Bronzlu perde: 1.S ad. 
Karyola: 205 ad. 
Talebe dolabı: 200 ad. 
Kitap delabı ve asa (temd) 

paz. 115 -
kapalı z. beb. 11 10 

,, 
aç. eks. 

" 11 -
690 -

Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Yazı makinesi: 3 ad.-koltuk: 4 ad. 

Kereste -Tahta v.s. 

Kentrıpllk: 66 ad. 

Mahrukat, Benzin, yağları v.s. 

ince makıne yağı. 262 k.·gaz yağı: 498 k. 

MQteferrik 

On metrelik çelil- mesaha şendi: 50 ad. 
Yirmi metrelik çelik meaaba şeridi: 50 ıı d. 

Kendir kıtık : 2000 k. 
Araba koşumu: 9 baş 

-

Çamaşır yıkama, sıkma ve ütüle e makineleri 
(temd) 

Yataklık pamuk: 1300 k. 
Makine parçaları drkimevleri için 
Soba tamiıi 
Saksı: 10000 ad. 
Su saah aandığı: 100 ad 
Marangoz sıkıştırma mııkioesi 100X l20 eb'a· 

dında: l ad. 
Koşum beygiri: 1 çift 
Hayvan velensesi: 800 ad. 
Servis otamobili mezarlıklar müd. için: l ad. 
Kamyon Nafıa müd. için: 1 ad. 
Takviyeli Örme keten şerit 6 m/m: 8000 m. -7 

m m: 5000 m. - tırtıllı kanat şeridi 30 m m: 
3000 m.-beyaz kanat şeridi: 400 m. 

Beyoğlu tebbirhanesine yangından korunma 
malzemesi 

Üsküdar 23 üncü okulunun ıu tahliye motör te· 
sisatile iki kuyu irtibatını temini 

Pamuk: 2,8 t. 

Sürahi: 50 ad.-düz tabak: 600 ad.· çukur ta
bak: 200 ad.-çay fincanı: 200 ad -su bardağı: 
200 ad. 

Kaşık: 200 ad.·çatal: 200 d. ·bıçak: 200 ad .· 
çay kaşıg-ı: 200 ad. 

Meşeden mamul tirfon yat•ğı: 90000 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Yulaf: 123,5 t . {temd) 
Sadeyağ: 13650 k. {teı:nd) 
Yemlik sa1J1an: 15 t.·yataklık saman 5 t 
Un: 200 t. 

• 250 " 
" 150 • 

Dııflıç eti: 4-5 t .•sığır eti: 900-1200 k . • kuzu 
eti: 1,5-2 t. 

Beyaz peynir: 800 ·~00 k.-lı:aşar peyniri: 300-
400 k. 

Hayva11 pancarı: 40-60 t. 

Pılavlık pirinç: 7 t. 
7.11.38 de almnca~ı ilan edılen 900 t. yulaf a· 

lınmuı sarfınazar edildi 

pax. 

pu. 

paz. 

aç. ekı. 
,, 

" paz. 

" 
n 

aç. eks. 
paz 
aç. ekı. 

,, 
" 

108 -

350 -
~75 -
800 -

497 41 

412 50 
450 
720 -

300-
kapalı z. beh. 10 50 
aç. eks. 2300 -

2300 -• 
paz. 

,, 67 25 

n 320 79 

kapalı z. k. o 42 

" 

aç. eks. 

kapalı z. 13500 -

paı:. 

• ,, 

6904 -
13984 -

kapalı &. 21000 -
,, 
,, 

aç. eks. 

" 

" 
paz. 

26625 -
16125 -

3000 -

8 80 

1140 18 

1001 75 

211 -

38 -

230 65 

20-
228 75 
122 63 
50 63 

37 35 
152 20 
174 38 

161 50 
69 20 

174 25 

36 75 

170 75 
165 -
51 75 

8 10 

;l6 25 
35 63 
60 

997 50 

37 90 

31 -
33 75 
54 -

22 50 
630 -
172 50 
172 50 

5 05 

24 08 

88 25 
27 25 

24 -

1012 50 

518 -
1048 -

1575 -
1997 -
1209 50 

267 -

48 -

225 

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

Edirne Gl•rük Müd. 
lstaabul Belediyesi 
inhisarlar U. Müd. 

Sıh. ve lçt. Muav. Miid. Ank. 

lst. Komut nltA"ı SAK 

.. " 
fst. Üniversitesi SAK 
İıtaabul Belediye.si 
lst. Gümrüklerı Başmüd. 

latanbul Belediyesi 
,, . 
" ,, 
" . 

latan bul Bele diyesi 
Afyon Vilayeti 
M. M. V. SAK 

Adana Ziraat Mektebi Müd. 

lst. Liıeler SAK 

" .. 
,, " 

lstanbul BelediyHi 

lıt. Gümrükleri Başmüd. 
lıt. Liseler SAK . " 
Sıh. ve lçt. Muav. Yek. Hud. 

S la. U. Müd. Ank. 

lıtanbul Belediye! i 

lıt. Komut. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

lst. PTT Vılayet Müd 
,, ,, 
,, . 

19·11-38 12 -
7-11-38 14 30 

21-11-38 15 45 

21-11-38 11 -

28-11-38 14 -

14-11-38 10 -
7-11-38 11 --

21-11-38 14 30 
7-11-38 10 -

7-11-38 14 30 
21-11·38 14 30 
'.ll-11-38 14 30 
21-11-38 14 30 

7-11-38 14 30 
16-11-38 15 -
19-11-38 11 -

14-11-38 14 -

18-11-38 15 -
18·11-38 15 -
18-11-38 15 45 

7-11-38 14 30 

7-11·38 10 -
18-11-38 15 -
18-11-38 15 -

11-11-38 10 -

7-11-38 14 30 

7-11-38 11 

9-11-38 11 -

15-11-38 14 -
15-11-38 14 -
15-11-38 15 -

Orman Kor. Gen. Komut. Galata 
Mumhaae cad. Alemdar Han 

Tophane Lvz. SAK 

5-11 38 

11-11-38 14 30 

• " n .. ,, ,, 
İst. Komut. SAK 
Ankara Belediytı9İ 

,, .. 
Harta Genel Dır. Anlı:. 

Ask. Fabr. SAK lst. 
Jandr. Genel Komut.Ank.SAK 
lıtanbu! Belediyesı 

,, ,, 
M.M.V. SAK 

lstanbul Belediyeıi 

" 
,, 

lst. Liseler SAK 
,, ,, 

" " 
D. D. Yolları Ank. H. paşa 

Milas Ask. SAK 

" " Tophane Lvz. SAK 
Samsun Ask. ,, 

" " ,, 
" ,, ,, 

Yüksek. Öğretmen Ok.ulu Oir. 

" " 

8-11-38 11 
10-11·!8 14 30 
10-11-38 1030 
15-11-38 
18-11-38 10 30 
16 11-30 10 

18-11 -38 14 
21-11-38 10 30 
21-11-38 14 30 
21-11-38 14 30 
7-11-~8 11 

7-11-38 14 30 

i-11·38 14 30 

18-11-38 15 45 
18-11-38 \5 -

18-11-38 15 45 

21-11-38 15 -

16-11 -38 11 -
18-11-38 16 -
4-11-38 11 30 

21-11·38 14 
21-11-38 14 
21-11·38 14 
21-11-38 14 

21-11 ·30 14 

Etlikte Veteriner Bakter. ve Sc· 18-11-38 is 
roloji Müess. Dir. 

fst. Komut. SAK 7-11-38 10 30 

,, " 

- -- -

4 lkinciteşrln 1908 ~ 

Toptan Satış Fiatları 
İstanbul Piyasası Günlük 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

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

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

Erzak 

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

Sabun birinci 

n ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 

1 
kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" ,, 

" ,, 
" 
" 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 

sandığı 

En az-En çok 

-J4,75 
-15,20 
-1 
-16.00 

14.50 - 15.00 
J2.00-J2.50 
ı ı.oo-ı ı.so 

- 16.50 
21,50 

-26,00 

20.;;-: 21.oO 

29:50:30.50 
28.00-29 

19-20 
-25 
-28 

Limon İtalya b. sandığı 
28 29 

800-825 
-tOOo 

7 -

• 

n Tarablus 
Patates Adapazar 1 ci 

,, " 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 ahıul) 

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

,, " 3 cü. ,, 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,, 
• 
" 

• (ikinci) 
Kars (erimiş) 

,, (erimemiş) 

Trabzon 
••., Vejetalin: 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve işlenmif 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 

" 
,, manda 

,, ,, ııtır 

Hava kuru~u kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tula keçi 
., koyun 

C\alamura kuzu 
,, manda 
,, sığır 

Kösele sığır 1 ci 

,, 

" 

" 

,, man-la 1 ci 
Meşin elvan 1 ci 

,. beyaz J ci 
Sahtiyan elvan 1 ci 

., beyaz l ci 

• 

.. 
kilosu 

,, 
" ,, 
• ,, 
,, 

" 
" 
" .. .. 
" 
" 
" 
" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" 
" 
" kilosu 

" 
" 
" tanesi 

" ., 
•• 

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

-15 
-107,50 
-102.50 

80-88 
-68 
-83 
-49 

290-600 
290- 600 
295-400 

101.25-102.25 

170- J75 
45 46 
60-65 
65 70 

50 53 
110 120 
110 115 

35-40 
40-45 

165 175 
135-140 
120- t30 
90-JOO 

110-140 
100-130 

lstanbul Belediyesinden: 
Muhammen İlk 

Vilayet Jandarma telefon ıebekesine mal· 
zeme 

Üsküdar 23 üncü okuluna ıu tahliye mo· 
tör tesisatile iki kuyu irtibatının temini 

İl~ okul Hğhk odalarına tıbbi ecza ve ahit 
Beyoğlu Tebhirhanesine yangından korun

ma mah:emHİ 
Teftiş Heyetine 3 yazı makinesi 4 koltuk 
Büyükada -ia dotum ı:aütehauııı binaunın 

tamiri 
Haseki hastanesine dimi, patiıka, ameri 

kan bezi 

!>edeli temin,!!!-

497 60 

320 79 
266 15 

67 25 
108 

117 14 

490 

37 35 

2-4 08 
20 

5 05 
s ıo 

8 so 

36 75 
Yukarıda muhammen beclelleri yazıh itler ayrı ayrı pa:ııır 

hta konulmuştur. Evraklan Encümen keleminde j'Örülebilit· 
lıtekliler hizalarında ııasterilen ill.. teminat makbuz veya ın•k:: 
tubile beraber 7.11.938 pazartesi ııünü aut 14 buçukta Daiot1 

Encümende bulunmalıdırlar • 

~--------------------------~-
İı.tanbul Lenzım Amirliti Satınalma Komisyonundan : 

2 No. h dikim evinin makine parçalarından üç listede yaı~~ 
parcalara talip çıkmadığından tekrar açık eksiltmesi 10. 1 ı .9. 

· ·rtı· perıembc güoü saat 14,30 da tophanede Istanbul levazım aı:D 1 •• 

ği satıDalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 497 ı~r-
41 kuruftur. İlk teminatı 37 lira 90 kuruftur. Şartnamesi koın••. 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanani veaikalarile belli saatte 1ıo 
misyona gelmeleri. 
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ÜRK MAA İF CEMİYE 
• 

~ Çekiliş 5 • 11 • 938 Bir bilet 1 L İ R A ~ 

] ikramiye 20,000 lira ~ 
] Biletler: Piyango bayilerile cemiyet merkez ve şubelerinde, Yeni Postane karşısında T. M. C. resmi ililn işleri bürosunda [l 
~ ~A 
~BBBOJB5BÔEJ1Lr::" * ,, ,,~ satılmaktadır ·ırauaBBBBBBB~ 

:••but Levanın Amirliği Satınalma Komisyonundan : / ~'!!!'!'!'!~~~!!!!!!!~~!!'!!!!!!!!!!!~!!!!'"""""il!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~=~~ 
~'Yade Atı, okulu Maltepe ve Buna As. liaeleri için üçer adet ı• b } T } f M •• d •• ı •• ğ •• d 
:••.r yıkama ııkma ve ütüleme makinelerinin kapalı zarfla ve· stan u e e on u ur u un en: 

f1Y•t pahalı görüldüğünden pazarlıkla ekıiltmeıi l 1. l 1.938 
\ıı~ iiinü saat 14,30 da Tophanede iıtanbul levazım imirliQ'i 
~ ~illa komiıyonunda yapılacaktır. Üç makineye lı.tanbul için 
~ 1.

1•t• Bursa için 4700 lira fiynt tahmin edilmiştir. ilk teminatı 
\ı 1"• 50 kuruştur. Şartname Ko. da görülebilir. İltfklilerin l..a-

,~taikalarile beraber Ko. da gelmeleri. 
~' 130() kilo yatakhk pamuk 8.11.938 .alı günü uat 11 de 
'lı.k~fıede lstanbul leva::ım Amirl}ği satınalma komiıyonunJa pa· 
\,~• eksiltmesi yapılacaktır. bteklilerin kanuni veıika1arile 

t belli saatte komiıyona gelmeleri. 

ıo k • • • 
b alem kur:;ıun zıvana ve kurşun levha alınacaktır Hak: 
tıl Telefon Müd. flanlarına. 

• • • 

1 İdare ihtiyacı için muhtelif eb'atta (10) kalem kurşun zıva-
na, kurşun levha kapalı zarfla satın ahnacaktır. 

2- Muhammen bedel (7625) muvakkat teminat (572) lira olup 

eksiltmesi 24.11.938 perşembe g-ünü 1&at 15 te Telefon Müdürlüğü 

binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameleri her rün Levazım Dairemizde g-örülebilir. 

4- lıtekliler muvakkat teminat makbuz veya banka ruektubu 

ile kanuni veuiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e ka-

dar mezkur Komisyona Yereceklerdir. (7329) 

• 

-- . ~ . 

. - . 

19 lkincite,rin 938 cumnrtesi günü saat 10 da Ankarada Vekalet 
binasıda malzeme müdürlük odasında toplanan malzeme ekıiltme 
komisyonunda 1.395.000 lira muhammen bedelli 270.000 demir 
travers ile küçük yol malzemesinin pazarlık ıuretile ekıiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şarlname1i ve teferruatı 50 lira bedel mukabilinde 
vekilet malzeme müdürlüğünde ahnabilir. 

Muvakkat teminat 55600 liradır. 

İıteklilerin şartnamesinde yaı:ıh veuik ile birlikte aynı gün n
al 10 da mezkür komisyon reisliğinde hazır bulunmuı lazımdır. 

(4543) (7935) 3-4 

"rnhi tabak, fincan, kaşık, çatal v.~. alınacaktır. Bak: 
er ASK ·ı- l ı an arına . 1 1 n hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -
tıbul Telefon Müdürlüğünden: 

Muham. İlk 
bedeli teminatı 

A. Cinıi 

cftt Beyaz şerit ) 1751 
~ Siyah şerit ) 

tt, Galvanizli as- 1230 

Lira Lira 

132 

93 
'd lu teli 

tt 7 Metroluk en- 2500 188 
ickte çam direk ) 

~ 8 Metroluk en· 

Eksiltme 
tarihi saat 

25. l 1.38 cuma 14 

Eksiltme 
tekli 

açık 

25.11.38 cuma 14 30 n 

25.11.38 cuma 15 ,, 

l jelde çam direk ) 
Ilı d~re ihtiyacı için muhayauına lüzum görülen üç parti 
'llın cins, miktar, muhammen bedel, ilk teminat miktarile 

l t t•~ih ve 1aatleri yukarıda gösterilmiştir. 
d lcaıltme Telefon MüdOrlüğü bina11ndaki Sat1aalma Komis· 
~' Yapılacaktır. ,; 
1 f •rtoameleri hergün Levazım Dairemizde görülebilir. 
l ~ •telclilerin, yukarıda yazılı tarih ve 1aatte muvakkat te
) •lthuz veya banka mektubu ve kanuni vesaikle mezkur 
'tı• müracaatları. (7330) 

liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Beherinin İlk te

Miktara T. 8. minatı 

adet Kuruş Lira Kr. 
Ekıiltmenin yapılacağı 

gün ve 1aat 

1110 170 75 l8. ll.93S cuma G. S. 15 te 

--~~·_ıc_ls_o ____ ı_6_1_5_o ____ ~,,__.._, _____ w_ .. ~---~-----"~ 
42 88 25 

" .. .. " 
ıo5 450 69 20 " 

.~------~----~~---------~-'!....--~--~"~ 200 1100 165 00 .. " " .. 
515 160) 
410 280) 
4 IO 35 ) 174 25 18.11.938 cuma G. S. 15 45 
410 50) 

50 70 ~ 
600 28) 
200 28) 27 25 .. .. .. 
200 35) 
200 12) 
200 .i5) 

L 2()() 35) 
~.... 200 ~5) 

24 00 
" .. • • 

\.~200 20) ~ı.}' 
ti._:nutlluza batla Galatuaray Li.esinio ihtiyacı olan yu· 
~>,ı 1' ll:liktarı, beherinin tahmin bedeli ve illt teminatları 
\~~i~tı biz.alarında gösterilen ııün ve 1&atlerde kapalı zarf 
\~~ ll:leıi yap!lacaktır. 
, t,t, Seyoğlu lıtiklil Cadde.i numara 349 da Singer Di · 
~~tı:•tıın illt katında Liıeler Alım Satım Komiıyonunda 

\ lıt,. 
>I, b· 938 yılı Ticaret Oda11 veıikuı ve ilk teminat mak

t t tt~l.ikte 2490 sayıla kanunun tarifatı daire.inde hazırla
,~,tı ~ıf ~cktublarını belli uatten bir saat evveline kadar 

'-tı OIJ:lısyon Batkanlıtına makbuz mukabilinde vermeleri. 
~tı~ı't. liseler Muhasebecilitine yatırılacaktır, ve şartna
tt, ~l~ı görmelc iıteyenlerin Galatasaray Lisesinde Komiı· 

t it\.' 
••ne naüracaatları. (8097) 1-3 

Muham. 
bedeli Muvak. 

beheri tutarı 

Nevi Miktarı L. K . L. K. --İstanbul baş
müdürlüğü bi
nasının kaldırım 

tamiri işi 

Etil eter 
Eczayı tıbbiye 

Çember rap· 

1185 65 
300 kilo 1 1 4 .i42 

46 kal. - 936 19 

teminata Eksiltmenin 
L K. şekli sa atı -

89 03 pazarlık J 4 
27 65 açık eks.14 30 
70 21 " 15 

tiyesi 3000 kilo - 31 930 - 69 75 ,, 15 30 
l~la makinesi 2 ad. 800 - 1600 - 120 - ,, 16 
1- İdaremizin İstanbul Başmüdürlüğü binasının kaldırım 

tamiri işi şartnamesi mucibince satın alınacak (300) 
kilo etil eter, cins ve miktarı listesinde yazılı 46 ka· 
lem eczayı tıbbiye numunesine uygun olmak şartile 
satın alınacak 3000 kilo çenber r aptiyesi ve teahhü
dünü ifa etmeyen müteahhit hesabına şartnamesi mu· 
cibince yaptırılacak 2 adet imla makinası yukarıda 
hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye kon
muştur. 

il- Keşif ve muhammen hcdellerile muvakkat teminatla
rı hizalarında iÖslerilmiştir. 

111- Eksiltme 9.Xl.938 tarihine rastlayal'. çarşamba günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta .Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

lV - Keşıf şartname ve listeler parasız olarak hergün sö· 
zü geçen Şubeden alınabileceği gibi çember raptiye 
numunesi de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler· 
de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7733) 4-.( 
• * * 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırı
lacak tuz anbarı ve baş müdürlük apartımanı inşaatı 
20.10.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazar· 
lık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 22917 lira 15 kuru, ve muva~kat 
teminatı 2718.79 liradır. 

lll - Eksiltme t l .Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü· 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
1 V - Şartname ve projeler l 15 kuruş mukabilinde İn· 

hisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube
ıile Adana ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
Ye vesaikini ihale gününden üç gün ev•eline kadar İn
hisarlar Umum Müdürlüğü inşaat Şubesine ibraz ederek 
ayrıca fenni ehliyet veıikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
ta yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7004) 3-4 

MuhAm. bedeli Muvakkat 
beheri tutarı teminatı Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı Lira Lira Lira Kr. şekli saati 
Elektrik mo· 22 ad. 70 1540 115 50 açık eks. 14 

törü 
Elektrik mo- :) ,, 200 1000 15 pazarlık 14 30 

törü 
1- İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara makinaları 

için 22 adet elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etmeyen 
müteahhit hesabına Cibali tütün fabrikası için 5 adet re· 
düksiyonlu elektrik motörü şartnameleri mucibince ve hi· 
znlarında yaz'h usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 9 XIl·938 tarihine rastlıyao cuma günü 
hizalarında yazılı saatl er::le Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabiiir. 

V Ekbiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fen-
ni teklif ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta ev· 
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüiü tütün fabrika
lar Şubesine vermeleri ve tekliflerinirı kabulünü mutazam· 
mın vesika almalara lazımd1r. 

Vl- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7856) 2-4 

• • * 
Muhammen 

bedeli 
Miktarı Beheri Tutarı 

Cinsi Adet M3 Lira Lira -Fıçı tahtası 5500 36.600 45 1647 
"Küçllk boy,, 
Fıçı yan dip 
kapak tahtası 

Mu vak. 
teminatı 

Lira Kr. 

123 52 

Eksilt· 
menın 

Sa atı 

15 40 

"Büyük boy,, 5500 13.457.50 100 1345 100 87 15 50 
Fıçı tahtası 750 9.360 100 936 70 20 16 

1- Şartnameledne ekli listelerde ebad ve miktarı ya
zılı ve yukarıda 3 grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı 
açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

lll - Eksiltme 7.Xl.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü 
geçen Şubeden ahnabiJir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atlerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7794) 4- 4 

lmtiyaJ: aabibi ve :faQ 1§len 
Di.rektarii: lımııi.I Girit 

tı 11ldıi:'1 7c1: ARTUN B ı 

Cdl t• Billıl- ~ Nf),, ın 



3eme Annee-

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

M O ıs Ptra. 450 
.. 
" 

.. 850 
1500 

Etranger : 12 moia Ptrs. 2700 

Le o. Ptrs. S 

2 

~----· -
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VENDREDI 4 Novembre ı 93!_,_. 

Quotidieo deb Adjudicationt 
ADMINISTRA·. f.J~ •• u , 
Yoghourtchou Hon 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baz r 

TH~phonc: 49442 

GAZ Si Boite Poatalc N. 1261 

Pour la Publicit~ a' dreaaer 
a l' Admir.iatration journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adres11e TClt!graphıque: 

fF:tonbul rAÜNAKASA 

Tableau Syno ti ue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode Prix Cautio11. Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure 
d'adjudicııt estimatif provisoire Cabier des Cbargeı 

=-o------------·------~-------------- --
A) Adjud:cations au Rabais 

Construetion-Reperation-Trav. Publies-Materiel de Conatruetion-Cartographla 

Reparation bit. surveillance douaniere 
Constr. voie et canalisation .iı. la batisse Oir. 

GcD. (cah. eh. P. 67) 
Constr. local pour douche et planclaer reı.·de

chaussee de la maison sportive au lycl'e 
militaire a Kulelı 

Reparation dcpôts a Bostancık 
Trav. peinture a l'huile a i'ccole de medecine 

dentaire 
Constr. chausaee rue işgüzar İı Heybeliada 
Re par. bat isse pour apecıaliste accoucheur a 

Büyükadıı 

Constr. planchers et divers autru trav. a la 
fabrique de boisıons ::ılcoliqueı a Paşabah· 
çe (cah. eh. P. 76) 

Publique 
Pli cach 

Publique 

Gre a gre 

" 

Publique 
Gre a i'e 

Pli cach 

708 -
133S6 70 

2803 97 

500 -
499 93 

3072 32 
117 14 

15202 40 

1001 75 

211 -

38 -

230 6S 
8 80 

1140 18 

Oir. Douane.s Edirne 19·11·38 12 -
Com. Acb. Dir. Hyg. et Assia. 21·11-38 11 -

Soc. Ankara 
Com. Acb. Command. ı,t. Findikli 28-11·38 14 -

n 

Com. Acb. Uaiversite Ist 

Com. Perm. Mun. latanbul 

" 

14.11.38 ıo -· 
7-:1-38 11 -

21-11-38 14 30 
7-11-38 14 30 

Com. Ach. Econ Mooop. K.tache 21·11-38 15 45 

!:_roduits Chimiques et Pharmaeeutiques-lnstruments Sanitalres- Fourniture pour Hôpitaux 

Produits pharmaceutiques et instr. medicaux 
Medıcamenhı pour hôpital Haseki 
Gaıe hydrauphile et tıırlatane : 2 lota 
Cotoo " : 500 k. 

Gre a gre 
Publıque 

" 
" 

266 ıs 

3050 -
1635 -
675 -

Electrleite-Gaz-Chauffege Cantrel (lnstalletion et Materiel) 

Mııteriel poıır le reseau telephonique du Vılayet 
Fil de ftr galvanize : 100 "im. lsolnteurs 

ııvec fer : 2000 p. 
lnstal. electrique a l' ecole Ali Çetinkaya 

Hablllement - Ch•ussures - Tissus 

Etoffe pour coıtumes: 216 m.- coofect. coe
tumes: 80 complets· Chaussures: 115 pairea 

Couvertures en laine : 205 p. 
,, : 20; p. 

Drap de lit 515 p.- Houıse pour couverture: 
410 p.- ld. pour oreillera : 410 p. -
Taies d'oreiller : ~10 p. 

Gre a gre 
Publique 

,, 
Cuira 

PuUiRue 

497 60 
232S -

2029 40 

PJi c.ıch la p. 10 50 

• " 
4 50 

• 

Toile americaiııe et batiste Grc a grc 490 -

Amaublement pour Habitation et Bureaux-T•pi•aaria ete. 

Ridcaux en bronı.e : 13 p. 
Lits : 205 p. 
Armoires : 200 p. 
Bibliothcque : 1 p. - table: 1 p. (11j.) 

Trav ux d'lmprimerie-P peteı:_!! 

Grc a rre 115 -
Pli cach la p. 11 10 

,, ,, ı 1 
Publique 690 -

Machines a ccıire : 3 p.· Fauteuile: 4 p. Gre a rre 108 -

Beis de Construetion, Planehes Poteaux ete 

Contre·plaque : 66 p. 

Combustible - Carburant-Hulles 

Huile pour machine: 262 k.- Petrole : 498 le. 

Divers 

Cotoa pour !it : 1300 l:. 
Pieces de rechanges pour les machines de in 

maison de couture No 2 (aj.) 
Chevaux de trai• : 9 tetes. 

Machine leısivcuses repasseuses et pr. aecher le 
linge pour lycees militııires : 3 p. (aj ). 

Tiges de chanvre : 2000 lr.::. 
Ruban a'arpentage en acier de 10 m. : 50 p. 

,. ,. " " ,. 20 ., ; 50 n 

Coton : 2,8 t. 
Carafes, asaiettes, verre pour thf., id. pour 

eau. 
Cuillers : 200 p.- F ourchettea : 200 p.· Cou

tea ux : 200 p.· Cuillers pour the : 200 p. 
Matcrıel d'extinction d'ıncendie 8 la batiase 

de desinfection de Beyoğlu 
lnstal. moteur pour puiser de l'eau de deux 

puits pour la 23 eme ecole d'Usküdar 
Rnbans en liD pour avionı : 8000 m. de 6 

m/m : 5000 m. de 7 m m : 3000 m. de 30 
m,m et 400 m. de 25 m •· 

Douilles de tire-fonds eD bois de ebene: 9l 000 p. 

Repar. pocles 
Pots de fleurs: 10000 p. 
Cnisıes pr. compleurs d'eau: 100 p. 
Macbine pr. resserrer les planches de meu· 

nuiaerie: 100 p. 
Chevaux d'attelage: 1 paire 
Couvertures pr. animaux: 800 p. 
Automobiles de service pr. Dir. Cimetiereıı: 1 p. 
Camion pr. Dir. Tr. Pub.: 1 p. 

Gre 8 gre 

Cre a gre 

Gre a. ve 
Publique 

Gre iı gre 

.. 
Publique 

" 
• 

Pli cach 

n 

Publique 

Gre a gre 

.. 

Pli cach 

Gre a rre 
Publique 

,, 
n 

497 41 

800 -
350 -
475 -

le k. O 42 

67 25 

320 79 

13500 -

412 50 
450 -
720 -

300 -
Pli cach. la p. 10 50 
Publique 2300 -

• 2300 -

20 -
128 75 
122 63 
50 63 

37 35 
174 38 

152 20 

161 50 
69 20 

174 25 

36 75 

170 75 
165 -
51 75 

8 10 

37 9 

997 50 

60 -
26 25 
35 63 
88 25 
27 25 

24 -

5 os 

24 aı 

1012 50 

31 -
33 75 
54 -

22 50 
630 
172 50 
172 50 

Com. Perm. Municipalite latanbul 

" 
• .. 

7-11-38 
21-11-38 
21·11-38 
21-11-38 

14 30 
14 30 
14 30 
14 30 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 7-11-38 14 30 
Com. Ach. Miniat. Def. Nat. Ank. 19 11·38 11 -

Vilayet Afyo'l 

Dir. Eco1e Agricole Adana 

Com. Acb. Lycees Istanbul 

• 
" 

16-11-38 15 -

14-11·38 14 -

18-11-38 15 -
18-11-38 15 -
18-11-38 15 4S 

Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 7-11 38 14 30 

Dir. Principale Douanea lstanbul 
Com. Acb Lycees lstıı.nbul 

• 
Dir. Gen. Office Saııit. au Mi· 

7-11-38 
1s.ı 1-38 
18-11-38 
11·11·38 

10 -
15 -
15 -
10 -

nistere Hyg. et Assiat. Soc. a Ankara 

Com. Perm. Municıip lst. 7-11-38 14 30 

Com. Ach. Command. Iaı. Fındıklı 7-11-38 11 -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

9.1 J-38 15 -

8-11-38 11 -
10·11-38 14 30 

Command. Gen Prot. Forct 5-11-38 
Galata Rue Mumhane Alemdar Han 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane 11-11-38 14 30 

Dit'. P.T.T. lstanbul 

" ,, 
Com. Ach. Lycees lstanbul 

" 

" 
Com. Perm. Mun. lıtanbul 

" 

15-11-38 14 -
15-11-38 14 -
15-11-38 14 -
18-11-38 15 -
18-11-38 15 45 

18-11~38 15 45 

7l1-38 14 30 

7-11 38 14 30 

Com. Ach. Miniat. Def. Nat. Ank. 7-11·38 11 -

Adıa. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 21·11·38 lS -
Bureau d'Exped. Haydarpaşa 

Com. Ach. Command. fst. Findilı:li 10-11-38 10 SO 
Municipalite Ankara 

" 
Dir. Gen. Cartographie Ankara 

15-11-38 
18-11-38 10 30 
16-11-38 10 -

Com. Ach. D. G. Fabr. Milit. lat. 18-11-38 14 
Com. Ach. Comm. G. Gend. Aıık. '..H-11-38 10 30 
Com. Perm. Mun. hıtanbul 

• 
21-11-38 14 30 
21-11-38 14 30 

Avis 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat ,,. 
Des petits materiels de voie en 9 articles d'un,e par 

leur estimative de 204776.10 Ltqs. seront achetes bre 
voie d'adjudication sous pli cachete le jeudi 15 de~e:rale 
1938 a 15 h. 30 au Jocal de l' Administration Gen 
a Ankara. t t s 

Ceux qui desireot y preodre part doivent reın~t ~joll 
la Presidence de la Commiısion {e jour de l'adjudı~' de 
jusqu'a 14 h. 30 leura offres, une garantie provisoıre 
1 1488,80 Ltqs. et les certificats exiges par la Ioi. ·~ de 

Leı cahiers dcs charges sont en vente au prı· 
1024 Ptn. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaşa· 4 

(7900) 3-

* * * )eıJf 
79 articles de materiel en caoutchouc d'une "~ de 

e»timative de Ltqs 48.445 pour produits indigenes ~ ?'' 
Ltqs 22.220 pour produits etrangers, seront ac~e:s pe' 
voic d' adjudication ıous pli cachete le Vendredı 1. (jt' 
ccmbre 1938 a 15,30 h. au local de l'Admioistratıon 
nerale a Ankara. s 

C · d • · t d · d · t eınettre ıı eux quı esıren y preo re part oıven r . otiO 
la Presidenc~ de la Commission 1e 1· our de l'adjudıC de . e 
ju~qu'a 14,30 h. leurs offres, une garantie provis01~66.5Ll 
Ltqs 3.633.38 pour les produits indigenes et de Ltqs 1: p'' 
pour les produits etra11gers et les certificats exiges 

la loi. ·t ıı>cıı1 
Les cahiers des charges sont distribues grRtuı .e et j 

a Ankara par le Service des Approvisionoeoıent:ı 
Haydarpacha par le Bureau de de Reception. A 

(8007~ 
~e~~~~~~~~===~~~~~ 

Cumartesi 5· 11 ·938 

Sargılılc bez (lıt. Kızılay Cemiyeti) .\! ~51 
Sabun (Ankara Lvz.) .\~ 853 • S' 
Arlca çantalık ara beri (MMV) .\': 854 Miid) ~1ı 
Adana tayyare meydanı tesviye ameliyatı (Adanıı Nafıa . teP 
Pirinç, ekmek pişirmesi, aa<feyağ, saman ve odun (Gaz.ıan 

SAK) X! 85S 
Pirinç ve bulırur (Elazığ Aa':. SAK) .\! 856 
Kestane tahtan (PTT Fabr. Müd.) ~\"! 856 
Meteoroloji iatasyon binasının inş. (Ank Val.) ,\! 856 
Sömikok (lzmir Lvz.) .\'. 857 
Sı~ır veya keçi eti (lzmir Lvz.) .;\! 857 
Su deposu inş. (Devlet Havayol. U. Müd.) .~! 858 
Mercimek ve nohut (Çorum Ask. SAK) J\-. 861 . . 

2 
" 

Saman, kuru soğan ve sabun lMalatya Ask. Sı\K} .:~ 86 Y s6• 
Gümrük muhafaza karalcol binaaı inş. (Urfa Nafıa Mud.) • 
Odun ve gaz (Cide Kültür Dir.) .\: 867 
Havuz inş. (Balıkeııir Nafıa Müd.) .~ 867 . 136S 
Elbise ve lı.aput diktirilmesi (Gümr. Uuh. Gen. K. lst.) ·' 
Oda inş. (Gaziantep lnbıaarlar Müd.) ~\~ 869 

Samedi 5· l 1-938 

Toile pr. bandare (Assoc. Croissant Rouge lst.) N. S5l 
Savon (lntend. Ank.) N. 853 
Toile pr. sacs (Miniı. Def. Nat.) N. 854 
Trav. de teraasement a la place d'nviation (Dir. TraV· 

N. 85S 
Riı., cuisson de pain, beurre, paille et bois 

ziantep) N. 8S5 

~1i111 

(Com. Ach· 

Riz. et bles concasseı (Div. Elazıt) N. 85t> 
6 Plancbe en boit; de cbatairne (Dir. Fabr. PTT) N. 85 
6 Constr. bat. !!tation meteorologique (Vil. Ank.) N. 85 

Semi-eoke (lntend. İzmir) N. 857 ı,s 
Viande de boeuf {lntend. lzmir) N. 8S7 ) rJ· S 
Constr. reserv<ıir d'eau (Dir. Gen. Voie Aer. de ı•f.tats61 
Lentilles et pois chiche (Com. Ach. Milit. Çorum) NN· f;61 
Paille, oignons_ et savon ( • " ,, Malatya) s6ı 
Conıt. bat. corpıı de garde (Dir. Trav. Pub. Urfa) N· 
Boia et petrole (Dir. Culture Cide) N. 867 d (, 
Conıtr. baasin (Dir. Trav. Pub. Balikesir) N. 867 ııı"''fl 
Confection de costumeı et capotes (Com. Ach Co ~ı 

Surveil. Douan. Ist.) No 868 . 11ıeP1 
Constr. chambre pour fonctionaaires (Dir. Monop C.ııı•• 


